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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wyrazami szacunku
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358 i 1394) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 5a w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47 i 48 w
brzmieniu:
„47) marynarzu – oznacza to marynarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245);
48) żegludze międzynarodowej – oznacza to żeglugę między:
a)

portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami
polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest
częścią podróży morskiej do portu zagranicznego,

b)

portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą
polskiego morza terytorialnego,

c)

portami zagranicznymi,

d)

miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza
terytorialnego,

e)

portami zagranicznymi a miejscami przeznaczenia położonymi poza
granicą polskiego morza terytorialnego.”;

2)

w art. 21:
a)

w ust. 1 w pkt 23c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej

lub

państwa

należącego

do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących
banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku
lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku
podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni,
z wyjątkiem pracy wykonywanej na:”,
b)

ust. 35 otrzymuje brzmienie:
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„35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod
warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b,
nie później niż przed upływem terminu określonego w art. 45 ust. 1:
1)

w przypadku pracy na statku podnoszącym polską banderę –
zaświadczenia, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o pracy na morzu;

2)

w przypadku pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę –
zaświadczenia armatora lub agencji zatrudnienia, o której mowa w
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,
zawierającego:
a)

imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer
PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość,

b)

informację o liczbie dni przepracowanych w roku na statku
spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 23c, przez
marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów
zatrudnienia, nazwy i bandery statku,

c)

informację o kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u
armatora,

d)

informacje dotyczące armatora, obejmujące:
–

imię i nazwisko lub nazwę,

–

adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

–

numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer
identyfikacyjny podatnika,

–
c)

formę prawną.”,

po ust. 35a dodaje się ust. 35b–35d w brzmieniu:
„35b. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres:
1)

podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem
rozpoczęcia podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca
wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt
2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, do dnia
rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych
przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku –
jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi;
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2)

podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem
zakończenia pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu
zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o
pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o pracy na morzu, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno
wymieniające się załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy
każdorazowej zmianie załogi;

3)

repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – w przypadku gdy na podstawie
przepisów dotyczących kosztów ponoszenia repatriacji armator jest
obowiązany do ponoszenia tych kosztów;

4)

pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz
okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby,
które miały miejsce w okresie zatrudnienia na statku, określone
w zaświadczeniach lekarskich;

5)

szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących
szkolenia zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im
świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7
lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013
r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103);

6)

szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które
marynarz został skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego
szkolenia lub przeszkolenia wynika z odrębnych przepisów;

7)

urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska
umowa o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o pracy na morzu, przewiduje jego uzyskanie;

8)

wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie
przepisów dotyczących czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie
pracy na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi
statku lub część załogi statku;

9)

urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.
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35c. Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie
dokumentów przedłożonych przez marynarza.
35d. Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się
armatora, o którym mowa w art. II ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu,
przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w
Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512
oraz z 2019 r. poz. 962).”.
Art. 2. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja
Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem
wewnętrznym, i obowiązują w okresie jej obowiązywania.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Elżbieta Witek

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

