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Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.
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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 października 2020 r., przekazuję następujące informacje.
Na wstępie pragnę wyjaśnić, że oświadczenie Pana Senatora odnosi się do opracowanego przez Ministra
Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedmiotowej ustawy w dniu
28 października 2020 r. został uchwalony przez Sejm.
Jednocześnie informuję, że projekt ww. ustawy przekazany do uzgodnień międzyresortowych, znajdujący się
w Wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UD 126, obok ograniczania ulgi
abolicyjnej dla wszystkich polskich rezydentów podatkowych pracujących za granicą, przewidywał także
zrównanie sytuacji prawnopodatkowej marynarzy będących obywatelami państw członkowskich UE lub
EOG, niezależnie od bandery statku, na którym wykonują pracę.
W następstwie tej zmiany, dochody wszystkich tych marynarzy, którzy udokumentują co najmniej 183 dni
pracy na morzu (włącznie z okresami, o których mowa w art. 21 ust. 35b ustawy o PIT), zostaną zwolnione
z podatku dochodowego, co jest zmianą korzystną z punktu widzenia marynarzy.
Jednakże z uwagi na fakt, że nie wszyscy marynarze mogliby skorzystać ze zwolnienia podatkowego
na zasadach określonych w projekcie, gdyż nie wszyscy – często z przyczyn losowych i od siebie
niezależnych – będą mogli wykazać co najmniej 183 dni pracy na morzu, Minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej zaproponował utrzymanie ulgi abolicyjnej dla tej grupy zawodowej
w dotychczasowej formie, tj. bez ograniczenia jej stosowania, przewidzianego w zmienianym art. 27g ust. 2
ustawy o PIT dla polskich rezydentów podatkowych zarabiających za granicą.
W efekcie tych starań ulga abolicyjna dla marynarzy, jako osób, których „dochody są osiągane z tytułu pracy
lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw”, ma zostać utrzymana pomimo ograniczenia
zakresu jej stosowania dla innych grup pracowników, uzyskujących dochody za granicą.
Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw,
uchwalonej przez Sejm w dniu 28 października 2020 r.
Łączę wyrazy szacunku,
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel
Sekretarz Stanu
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