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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(druk nr 1284) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od 

osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy 

na statkach morskich. Ustawa zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane 

z tytułu pracy nie tylko na statkach podnoszących polską banderę, ale też na statkach 

podnoszących banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Powyższe zwolnienie zostało wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (ustawy PIT) przepisami zmieniającymi zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o pracy na morzu, jako program pomocowy dla armatorów statków morskich. 

Zgodnie z ustawą o pracy na morzu ma znaleźć zastosowanie do dochodów marynarzy 

uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję 

o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.  

Ustawa realizuje stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione w toku postępowania 

w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich. W opinii 

Komisji zwolnienie należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, celem 

zapobieżenia dyskryminacji tych państw.  
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Ustawa, poza opisaną powyżej zasadniczą zmianą 21 ust. 1 pkt 23c ustawy PIT, 

wprowadza w konsekwencji zmiany pozwalające zastosować zwolnienie do marynarzy 

pracujących na statkach o innej banderze niż polska (zmiana dotycząca udokumentowania 

okresu zatrudnienia na statku – art. 21 ust. 35 ustawy PIT) oraz zmiany uzupełniające 

dotychczasowe rozwiązania (dodanie definicji marynarza i  definicji żeglugi śródlądowej – 

art. 5a pkt 47 i 48 ustawy PIT), a także doprecyzowanie zasad obliczania okresu 

wykonywania pracy na morzu (art. 21 ust. 35b–35d ustawy PIT).  

Ustawa zmienia także minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący 

prawo do nabycia zwolnienia poprzez zastąpienie terminu „przez okres przekraczający 183 

dni” sformułowaniem „przez okres co najmniej 183 dni” (zwolnienie przysługiwać ma 

marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku 

kalendarzowego, czyli co najmniej 183 dni). 

Tak jak dotychczas opiniowana ustawa zakłada, że zwolnienie od podatku dochodów 

marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich znajdą zastosowanie do 

dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wyda pozytywną 

decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i mają obowiązywać 

w okresie obowiązywania tej decyzji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz 

Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglug Śródlądowej. Poprawki komisji mieściły się w materii 

przedłożenia i miały charakter doprecyzowujący, uściślający i porządkowy. Poprawki 

przyjęte przez Sejm w trzecim czytaniu projektu (trzy poprawki zgłoszone podczas drugiego 

czytania na posiedzeniu plenarnym) przede wszystkim ograniczyły nową definicję armatora 

jedynie do potrzeb stosowania zwolnienia dochodów marynarzy oraz zmodyfikowały 

definicję żeglugi międzynarodowej, a także zaliczyły do okresu warunkującego zwolnienie 

okres urlopu wyrównawczego z ustawy o pracy na morzu.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 12 sierpnia 2019 r. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b i lit. c nowelizacji, art. 5a pkt 47 i 48 oraz art. 21 ust. 35 

i ust. 35d ustawy PIT. 

Wskazane jest uporządkowanie przepisów wprowadzających nowe definicje do ustawy 

PIT, w tym ujednolicenie terminologii pomiędzy ustawą PIT a ustawą o pracy na morzu.  

Po pierwsze, opiniowana ustawa wprowadza do ustawy PIT własną, odrębną definicję 

żeglugi międzynarodowej. Tym samym rezygnuje z dotychczasowego odesłania w ustawie 

PIT do definicji z ustawy o podatku tonażowym. Nowowprowadzona definicja żeglugi 

międzynarodowej w ustawie PIT ma szerszy zakres znaczeniowy niż definicja zawarta 

w ustawie o podatku tonażowym.  

W efekcie powyższych zmian na potrzeby zwolnienia od podatku z ustawy PIT za statek 

w żegludze międzynarodowej uznawany będzie także statek, który nie byłby takim statkiem 

w kontekście definicji z ustawy o podatku tonażowym. Jednocześnie, aby skorzystać ze 

zwolnienia z ustawy PIT, marynarz powinien przedstawić organom podatkowym stosowne 

zaświadczenie od armatora o wykonywaniu pracy na statku w żegludze międzynarodowej. 

Przepis, który nakłada na armatora obowiązek wydania takiego zaświadczenia, czyli art. 85 

ust. 1 ustawy o pracy na morzu, tak jak dotychczas (w zakresie statków o polskiej banderze), 

odwołuje się do węższej definicji żeglugi przyjętej w podatku tonażowym. Rodzi to lukę 

w przepisach. Nie każdy armator , który używa statek do przewozu ładunku lub pasażerów 

w żegludze międzynarodowej w rozumieniu ustawy PIT będzie obowiązany do wystawienia 

zaświadczenia z art. 85 ust. 1 ustawy o pracy na morzu. Stąd zasadną jest stosowna 

poprawka. 

Po drugie, zwraca uwagę, że armator wydający zaświadczenie o pracy na statku 

podnoszącym polską banderę, będzie armatorem w rozumieniu ustawy o pracy na morzu 

(zobacz art. 21 ust. 35 pkt 1 ustawy PIT oraz art. 85 i art. 2 pkt 1 ustawy o pracy na morzu), 

natomiast armator wydający zaświadczenie o pracy na statku podnoszącym banderę inną niż 

polska będzie armatorem w rozumieniu odrębnej („własnej”) definicji z ustawy PIT  

(zob. art. 21 ust. 35 pkt 2 i ust. 35d ustawy PIT). Takie zróżnicowanie definicji armatora, 

w ramach jednej instytucji zwolnienia dochodów marynarzy od podatku budzi uzasadnioną 

wątpliwość, co do poprawności takiego rozwiązania. 
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Po trzecie, opiniowana ustawa definiuje pojęcie armatora jedynie na potrzeby 

zwolnienia od podatku dochodów marynarzy. Tymczasem przepisy ustawy PIT posługują się 

pojęciem armatora także w ramach instytucji odpisów amortyzacyjnych (art. 22f ust. 2, 

art.22h ust. 1 pkt 2 oraz 22l ust. 3), nie definiując tego pojęcia. Stąd wątpliwość budzi, jak 

zmiana wprowadzona opiniowaną ustawą wpłynie na te przepisy ustawy PIT, które posługują 

się pojęciem armatora na potrzeby odpisów amortyzacyjnych.  

Przedstawienie propozycji poprawek wymaga ustalenia intencji ustawodawcy co do 

zakresu i kierunku ewentualnej zmiany. 

2) art. 1 pkt 2 lit. b nowelizacji, art. 21 ust. 35 ustawy PIT oraz art. 85 ustawy o pracy na 

morzu. 

W efekcie zmian wprowadzanych opiniowaną ustawą instytucja zaświadczenia o pracy 

na morzu będzie uregulowana, w przypadku wydających zaświadczenia armatorów polskich, 

w ustawie o pracy na morzu (obowiązujący art. 85 nienowelizowanej ustawy), a w przypadku 

armatorów z innych państw członkowskich UE, bezpośrednio w ustawie PIT (art. art. 21 

ust. 35 pkt 2 nowelizowanej ustawy). Poprawnym, z legislacyjnego punktu widzenia, 

powinno być uregulowanie de lege ferenda kwestii zaświadczeń w jednym akcie prawnym – 

ustawie PIT.  

3) art. 1 pkt 2 lit. c nowelizacji, art. 21 ust. 35b–35d ustawy PIT. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna oddająca właściwą kolejność 

(systematykę) przepisów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. c: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„ust. 35a oznacza się jako ust. 35d oraz po ust. 35 dodaje się ust. 35a–35c 

w brzmieniu:”, 

b) w ust. 35c wyrazy „ust. 35b” zastępuje się wyrazami „ust. 35a”, 

c) w ust. 35d wyrazy „ust. 35 i 35b” zastępuje się wyrazami „ust. 35 i 35a”, 

d) ust. 35b–35d oznacza się jako ust. 35a–35c”; 
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4) art. 1 pkt 2 lit. c nowelizacji, art. 21 ust. 35b pkt 1 i 2 ustawy PIT. 

Zgodnie z powyższymi przepisami do okresu 183 dni warunkującego prawo do 

zwolnienia od podatku dochodów marynarzy wlicza się okres podróży do miejsca 

rozpoczęcia pracy na statku oraz okres podróży do miejsca zamieszkania po zakończeniu 

pracy na statku. Propozycja poprawki jednoznacznie przesądza, że okresy te są także 

uwzględniane w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno zmieniające się załogi. 

Wykładnia językowa uchwalonego przez Sejm brzmienia przepisów, nie poparta wykładnią 

funkcjonalną, prowadzi do wniosku, że w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno 

zmieniające się załogi, jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi jest okresem 

wliczanym do podstawowego okresu pracy zamiast, a nie obok, podróży marynarza do (z) 

miejsca pracy. Propozycja poprawki zakłada, że takie ukształtowanie przepisów nie było 

celem projektodawców ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w art. 35b: 

a) w pkt 1 wyrazy „, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno wymieniające się 

załogi statku lub część załogi statku – jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi” 

zastępuje się wyrazami „, a w przypadku statków obsługiwanych przez kolejno 

wymieniające się załogi statku lub część załogi statku, do dnia zmiany załogi, wraz z 

tym dniem”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem 

zakończenia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych przez 

kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku, wraz z dniem 

zmiany załogi, 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;”; 

5) art. 2 nowelizacji. 

Zgodnie z art. 2 nowelizacji przepisy ustawy PIT, w brzmieniu nadanym opiniowaną 

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. Przepis ten „powtarza” normę 
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wysłowioną w art. 132 ustawy o pracy na morzu, która wprowadziła w ustawie PIT 

zwolnienie od podatku dochodów marynarzy z tytułu pracy na statkach morskich. 

„Powtórzenie” przepisu z ustawy o pracy na morzu (nowelizującej ustawę PIT) 

w opiniowanej ustawie (ponownie nowelizującej ustawę PIT), ma na celu rozwianie 

wątpliwości, co do ustalenia dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zwolnienia – czyli 

zasadniczo od dnia przewidzianego w ustawie o pracy na morzu.  

Jako postulat de lege ferenda wskazać należy na zasadność redagowania przepisów 

uzależniających stosowanie nowowprowadzanych regulacji od pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej, jako warunku niezbędnego dla prawidłowego udzielania pomocy publicznej, 

zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej (Ztp), czyli zgodnie z dyrektywami 

dotyczącymi formułowania przepisów końcowych (przepisów o wejściu w życie przepisów 

i ewentualnie przepisów o utracie mocy obowiązującej przepisów), a także przepisów 

epizodycznych ustawy. 

Po pierwsze, zwraca uwagę, że rolą przepisu o wejściu w życie ustawy jest wskazanie 

na pierwszą możliwość (obowiązek) zastosowania przepisów (określenie „chwili” od której 

stosuje się przepisy). W tym znaczeniu przepis art. 3 opiniowanej ustawy („ustawa wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”) nie wyraża żadnej normy. Przepisem o wejściu w życie 

nowych regulacji jest de facto art. 2 opiniowanej ustawy (w istocie art. 132 ustawy o pracy na 

morzu). Stąd pomimo, iż dotychczas klauzule zawieszające wynikające z wymogu uzyskania 

zgody Komisji Europejskiej w obszarze udzielania pomocy publicznej są z reguły 

wprowadzane w regulacjach przejściowych i powodują zawieszenie „stosowania” 

poszczególnych przepisów, należy postulować przestrzeganie § 46 Ztp, z którego wynika, że: 

– jeżeli jest to konieczne ze względu na zakres regulacji można uzależnić wejście w życie 

ustawy albo jej poszczególnych przepisów (a nie ich stosowanie) od wystąpienia 

zdarzenia przyszłego, 

– termin wystąpienia tego zdarzenia musi być urzędowo podany do wiadomości 

publicznej, 

– ustawa powinna określać formę urzędowego podania do wiadomości publicznej terminu 

wystąpienia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy do dokonania tej czynności. 

W przedmiotowym przypadku, przy uwzględnieniu specyfiki podatku dochodowego od 

osób fizycznych, w którym okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, poprzedzający 

rok rozliczenia podatku, zasadnym powinno być, obok przepisu o wejściu w życie ustawy 
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sformułowanego zgodnie z § 46 Ztp, dodanie przepisu przejściowego, który rozstrzygałby 

jedynie intertemporalny problem stosowania przepisów do trwającego lub następnego roku 

podatkowego. 

Po drugie, art. 2 opiniowanej ustawy, przyjmuje (za art. 132 ustawy o pracy na morzu) 

że przepisy ustawy PIT w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą obowiązują w okresie 

obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej 

z rynkiem wewnętrznym. Przepisy realizujące takie założenie ustawodawcy powinny być 

sformułowane przy uwzględnieniu dyrektyw Zasad techniki prawodawczej dotyczących 

charakteru i umiejscowienia przepisów epizodycznych w strukturze aktu (§ 15 oraz § 29a-29c 

Ztp) lub co najmniej powinny być sformułowane w zgodzie z dyrektywami Zasad techniki 

prawodawczej dotyczącymi przepisów „samoderogujących” (§ 52 Ztp). 
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