
Gdynia. 10 sierpnia 2021 

Pan Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansow 

Warszawa 

Dotvczv: podatkow marvnarskich - interpretacia ministerstwa. 

W imieniu Strony Pracownikow Zespotu Trojstronnego ds. zeglugi 
i rybotowstwa morskiego, to jest: 

- Federacji Zwî zkow Zawodowych IVIarynarzy i Rybakow, 

- Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidarnosc", 

- Ogolnopolskiego Zwiazku Zawodowego Oficerow i Marynarzy 

bazuĵ c na: Protokole z posiedzenia Zespotu Trojstronnego do Spraw Zeglugi 
i Rybotowstwa Morskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r., 

zwracamy siQ do Pana Ministra w ponizszych sprawach z prosbq o przyspieszenie 
realizacji zobowigzan podĵ tych przez przedstawicieli ministerstwa w trakcie 
WW. posiedzenia Zespotu: 

/.../Monika Miediiaif. (Departament Podatiidw Dochodowych, Ministerstwo Finansow) 
poinformowata, ze MF przedstawito stanowislio w zaiiresie interpretacji pojqcia „terytorium 
Iqdowe pahstw" w pismie z dnia 21 stycznia 2021 r. Strona pracownilidw informowata, 
ze w zwiqzl(u z tym stanowisldem ma dodatliowe lionlduzje. MF jest otwarte na dysliusjq 
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w tej kwestii. MF jest swiadome, ze pojqcie „terytonum Iqdowe pahstw'' maze wzbudzac 
wqtpliwosci. MF pracuje nad objasnieniami podatkowymi odnosnie uIgi abolicyjnej, 
w ktorych znajdzie siq definicja tego pojqcia. 

H. Piqtkowski (OZZOiM) powiedzial, ze strona pracownikow zna dokument, o ktorym mowito 
MF. Kilka kwestii wymaga wyjasnienia, ale strona pracownikow bqdzie kontaktowac siq na 
pismie bezposrednio zMF. Przypomniat, ze na temat interpretacji strona pracownikow 
rozmawiata we wrzesniu na spotkaniu z Janem Sarnowskim, Podsekretarzem Stanu w MF. 
Minister zaproponowat ewentuainq dyskusjq w tej sprawie, do ktorej strona pracownikow 
zgtosita gotowosc. Posiedzenie Zespotu to dobry moment do takiej dyskusji. 

A. Koscik (KSMMiR NSZZ „Solidarnosc") zapytat, kiedy MF przygotuje interpretacjq. 

Monika Miedziak (MF) przypomniata, ze interpretacja zostata przedstawiona w pismie ze 
stycznia br. Aktualnie MF pracuje nad objasnieniami podatkowymi, w ktorych znajdzie siq 
definicja pojqcia „terytorium Iqdowego pahstw". Nie jest w stanie okreslic konkretnej daty, 
bo w objasnieniach znalezc siq ma wyjasnienie wszystkich wqtpliwosci dotyczqcych uIgi 
abolicyjnej, a nie tyiko do tego pojqcia. 

H. Piqtkowski (OZZOiM) zapytat, czy objasnienia podatkowe bqdq opracowane do wakacji, 
czy raczej w sierpniu. 

Jakub Jankowski (Departament Podatkow Dochodowych, MF) zadeklarowat, ze MF opracuje 
objasnienia podatkowe do wakacji. MF powiadomi Ml o finalizacji prac nad objasnieniami. 
Obecnie sq one jeszcze konsultowane z organami podatkowymi, ktore te objasnienia bqdq 
stosowac. /.../ 

Realizacja powyzszego zobowî zania pozwolitaby na „znormalizowanie'', 
a czQsto nawet „ucywilizowanie'' relacji na linii marynarz podatnik - urzqd 
skarbowy. 

Z gory dziQkujemy za przychylne podejscie Pana Ministra i catego Resortu 
do przedstawionego wyzej, niestety palqcego, problennu. 

ZA STRONG PRACOWNICZA ZESPOtU 

Jacek Dubihski 

Wspotprzewodnicẑ cy Zespotu Trojstronnego 

ds. zeglugi i rybotowstwa morskiego 
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1. Marek Grobarczyk - Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury 
2. Andrzej Wroblewski, Przewodniczacy Zwiqzku Armatorow Polskich 
3. Jacek Dubihski, Przewodniczacy Federacji Zwiqzkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow 
4. Andrzej Koscik, Przewodniczacy Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybak6w NSZZ 

..Solidarnose" 
5. Henryk Piqtkowski, Przewodniczacy Ogolnopolskiego Zwiqzku Zawodowego Oficer6w 

i Marynarzy 
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