
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 listopada 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 4, w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”, 

b) w pkt 10 w lit. c, w ust. 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5”; 

 

2)  w art. 1 w pkt 11, w art. 11 w ust. 2 wyrazy „okres przyjęty przez przedsiębiorcę 

żeglugowego” zastępuje się wyrazami „okres opodatkowania przedsiębiorcy 

żeglugowego”; 

 

3)  w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”; 

 

4)  w art. 7: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Armator, o którym mowa w ust. 1, staje się podatnikiem podatku 

tonażowego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r., złoży 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze 

opodatkowania podatkiem tonażowym, według wzoru ustalonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ustawy, o której mowa w art. 1.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Armator opodatkowany podatkiem tonażowym w dniu wejścia w życie 

ustawy, może wybrać opodatkowanie podatkiem tonażowym na zasadach 

określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, od dnia 1 stycznia 2013 r., jeżeli do dnia 20 stycznia 2013 r. złoży 
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właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze 

opodatkowania, o którym mowa w ust. 1a.”; 

 

5)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 

ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w  brzmieniu nadanym  niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



UZASADNIENIE 

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 

r. ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw, postanowił 

wprowadzić do niej 5 poprawek. 

Przyjmując poprawki nr 1 i 3 Senat miał na względzie praktykę legislacyjną polegającą 

na tym, że nie formułuje się „zastrzeżeń” określających wzajemną relację przepisów w 

obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej albo następujących po sobie 

podstawowych jednostek redakcyjnych. W świetle powyższego zbędne są odesłania między 

następującymi po sobie ustępami w art. 4 i art. 10 ustawy o podatku tonażowym oraz w art. 7 

ustawy nowelizującej. 

W poprawce nr 2 Senat wskazał, że w przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę 

żeglugowego opodatkowanego podatkiem tonażowym innych przedsiębiorców żeglugowych 

opodatkowanych takim podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania 

przedsiębiorcy przejmującego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku tonażowym w 

brzmieniu przyjętym przez Sejm, w przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę żeglugowego 

opodatkowanego podatkiem tonażowym innych przedsiębiorców żeglugowych 

opodatkowanych takim podatkiem okresem opodatkowania jest okres przyjęty przez 

przedsiębiorcę żeglugowego przejmującego. Taka treść przepisu nie uwzględnia innej 

wynikającej z analizowanej noweli zmiany, polegającej na korekcie okresu opodatkowania. 

Dotychczas okres opodatkowania wskazuje armator, przy czym nie może być on krótszy niż 5 

lat, po zmianie będzie to termin sztywny – dziesięcioletni (art. 10 ust. 1 ustawy). Skoro więc 

przedsiębiorca żeglugowy utraci prawo do indywidualnego ustalania dla siebie okresu 

opodatkowania, traci tym samym sens zwrot „okres przyjęty przez przedsiębiorcę 

żeglugowego”. 

Poprawka nr 4 ma na celu zapewnienie należytej precyzji przepisowi przejściowemu 

określającemu wpływ nowego prawa na armatorów, którzy wybrali opodatkowanie 

podatkiem tonażowym pod rządami przepisów dotychczasowych. W myśl art. 7 ust. 1, 

armator opodatkowany podatkiem tonażowym w dniu wejścia w życie ustawy podlega 

opodatkowaniu tym podatkiem na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2013 r. Z 

kolei zgodnie z ust. 2 w art. 7, armator opodatkowany według „starych” przepisów, może 
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wybrać opodatkowanie podatkiem tonażowym zgodnie z regułami określonymi w niniejszej 

noweli od dnia 1 stycznia 2013 r. albo od dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli odpowiednio do dnia 

20 stycznia 2013 r., albo do dnia 20 stycznia 2014 r. złoży właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym. 

Ustawodawca przyjął więc w świetle art. 7 ust. 1 i 2 jako zasadę, że podatnicy podatku 

tonażowego będą go płacić do końca 2013 r. na podstawie przepisów dotychczasowych, a 

wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, kiedy to sam podatnik, w terminie do dnia 20 

stycznia 2013 r., wybierze dla siebie nową regulację. Konstrukcja taka respektuje zasadę 

pewności prawa i bezpieczeństwa obrotu prawnego, tym niemniej niezrozumiałe i 

prowadzące do wątpliwości interpretacyjnych jest wskazanie w art. 7 w ust. 2 dwóch dat, od 

których podatnik stosować może nowe przepisy.  

Przyjmując poprawkę nr 5 Senat postanowił dodać do ustawy przepis przejściowy 

czasowo utrzymujący w mocy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 

r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym 

wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z § 32 ust. 2 

Zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania 

aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres 

spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści 

tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w 

życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Ponadto, zgodnie z Dobrymi 

praktykami legislacyjnymi opracowanymi przez Rządowe Centrum Legislacji, utrata mocy 

obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji nowelizacji przepisu 

upoważniającego do jego wydania, która powoduje zmianę zakresu spraw przekazanych do 

uregulowania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także 

w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, w 

szczególności na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła 

przepis upoważniający. Do ostatniej opisanej sytuacji doszło w art. 1 w pkt 7 noweli, w 

którym zmieniono art. 7 ust. 2 ustawy o podatku tonażowym - przepis określający zakres 

spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 7 

ust. 3 tej ustawy. Aby zapobiec sytuacji, w której wydane na podstawie art. 7 ust. 3 

rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej noweli, konieczne jest 

zamieszczenie w niej odpowiedniego przepisu przejściowego. 

 


