Gdynia 24 listopada 2021 r.

Pan Tadeusz Koscihski
Minister Finansow
Dotyczy: Publikacji Interpretacji Ogolnej nr DD4.8201.1.2021 w sprawie
stosowania postanowieh konwencji o unikaniu podwoinego opodatkowania
zawartei miedzy Polskg a Norwegia.

W imieniu Strony Pracownikow Zespotu Trojstronnego ds. zeglugi
i rybotowstwa morskiego, to jest:
- Federacji Zwi^zkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow,
- Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidarnos(:",
- Ogolnopolskiego Zwi^zku Zawodowego Oficerow i Marynarzy

zwracamy si^ uprzejmie o jak najszybsz^ publikacji Interpretacji Ogolnej
nr DD4.8201.1.2021 w sprawie stosowania postanowien konwencji o unikaniu
podwojnego opodatkowania zawartej miedzy Polskq a Norwegi^ w przypadku
nieobjQcia polskich rezydentow

podatkowych

ograniczonym

obowi^zkiem

podatkowym w Norwegil na podstawie norweskich przepisow wewn^trznych.
Interpretacja powyzsza pozwoli na uporz^dkowanie sytuacji prawnej
polskich marynarzy zatrudnlonych na statkach norweskich armatorow pod
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banderami innymi niz NIS i NOR, a takze przyczyni s\q do usuni^cia stanu
niepewnosci prawnej oraz pogt^bi zaufanle do organow podatkowych.
Zarazenn, uprzejnnie prosinny o wyjasnienie nastQpuj^cej kwestil:
Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o podatku dochodowynn od osob fizycznych
(ustawie o PIT) obowigzuje nowa tresc art. 2 1 ust. 1 pkt 23c. Przed 1 stycznia
2021 r. przepis ten unnozliwiat skorzystanie ze zwolnienia z podatku pod
warunkiem przepracowania przez nnarynarza 183 dni w roku podatkowym na
statku w transporcie mi^dzynarodowym pod bander^ pahstwa czionkowskiego
UE/EOG.
W nowej wersji przepisu, zwolnienie dochodow marynarskich ma zostac
rozszerzone na wszystkie bandery (skreslono tam wyrazenie: „podnoszqcych
bander^ pahstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub pahstwa nalez^cego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego").
Zmiana ta, mimo, ze poz^dana, prowadzi do sporej niepewnosci prawnej po
stronie dotychczasowych beneficjentow w/w zwolnienia.
Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, na zmian^ tQ musi wyrazic zgodQ Komisja Europejska - zatem
zwolnienie, o ktorym mowa w nowym brzmieniu art. 2 1 ust. 1 pkt 23c ustawy
o PIT b^dzie mogio bye stosowane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji
Komisji Europejskiej o zgodnosci pomocy publicznej z rynkiem wewn^trznym
pocz^wszy od roku, w ktorym decyzja zostaia wydana.
Zakiadaj^c, ze decyzja KE byiaby wydana jeszcze w 2021 r. -

w/w

zwolnienie obejmowaioby zatem dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2021 r.
Istnieje jednak pewne

ryzyko

sprzecznosci

wprowadzonego

rozwiqzania

z Wytycznymi Wspolnoty w sprawie pomocy publicznej dIa transportu morskiego
z 2004 r. (vide: dziaiy 2.2. Podstawowe cele skorygowanych

Wytycznych

w sprawie pomocy publicznej oraz 3.2 Koszty Pracy), ktore co do zasady
przewiduj^ udzielenie pomocy

publicznej jedynie dIa pracy na statkach

zarejestrowanych w Pahstwie Czionkowskim UE/EOG.
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Poniewaz dotychczasowe

brzmienie

art. 2 1 ust. 1 pkt 23c updf

(zaktadajqce zwolnienie dIa marynarzy pracuj^cych pod banderami UE/EOG)
utraciio moc z dniem 1 stycznia 2021 r., a Komisja Europejska nie wydata jeszcze
decyzji dotyczacej tego przepisu w nowym brzmieniu, obawiamy si^, ze moze to
skutkowac ellminacj^ dotychczas funkcjonujqcego i powszechnie stosowanego
zwolnienia podatkowego dIa marynarzy zatrudnlonych pod banderami UE/EOG.
W takim przypadku, sytuacja podatkowa tych polskich marynarzy moze
wrocic do punktu wyjscia sprzed 1 stycznia 2019 r.
Majqc powyzsze na uwadze, prosimy o informacj^, czy polscy marynarze
b^d^ mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia okreslonego w art. 2 1 ust. 1 pkt
23c updf takze w stosunku do swoich dochodow za rok 2021 i lata nast^pne, czy
tez ich sytuacja prawna wroci do punktu wyjscia - tj. stanu prawnego z okresu,
w ktorym zwolnienie to nie obowi^zywato.
Ze wzgl^du na zblizajgcy s\q koniec roku, uprzejmie prosimy o potraktowanie
naszego zapytania jako pilnego.

ZA STRONG PRACOWNICZA ZESPOLU
Jacek Dubihski
Wsp6lprzew(^iqz£(cy Zespotu Trojstronnego
ds. zeglugi i rybotowstwa morskiego

Do wiadomosci:
1. Kol. Andrzej K o s c i k - Przewodnicz^cy KSMM i R NSZZ „Solidarnosc"
2. Kol. Henryk Pi^tkowski - Przewodnicz^cy OZZO i M
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