Projekt
USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa
pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe”

Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi biorstwa pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pó n.
zm.1)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) po art. 18c dodaje si art. 18d w brzmieniu:
„Art. 18d. 1. Z zastrze eniem ust. 2, PKP SA mo e przekaza , za zgod
wła ciwego do spraw transportu, na własno

ministra

gminie, na jej wniosek, nieruchomo ci, na

których s usytuowane dworce kolejowe w granicach niezb dnych do prawidłowego
z nich korzystania, na zasadach okre lonych w ust. 3. Zgoda ministra wła ciwego do
spraw transportu jest zgod , o której mowa w art. 18 ust. 2.
2. Nie podlegaj przekazaniu na rzecz gminy nieruchomo ci, na których s usytuowane
dworce kolejowe, je eli znajduj si one w zasi gu terytorialnym kolejowych przej
granicznych.
3. Wniosek gminy powinien zawiera o wiadczenie wła ciwych jej organów o przyj ciu
zobowi zania tej jednostki do:
1) wykonania, w okre lonym terminie, przebudowy lub remontu dworca kolejowego;
2) zapewnienia, na podstawie umowy, spółkom prowadz cym działalno

w zakresie

kolejowych przewozów pasa erskich mo liwo ci i warunków obsługi przewozu
osób, w szczególno ci pomieszcze poczekalni, kas biletowych i parkingów, a tak e
pomieszcze dla urz dze przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i ich
obsługi.

4. Umowa przeniesienia własno ci nieruchomo ci, o której mowa w ust. 1, okre la termin
i zakres przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzialno ci
gminy za niewykonanie przebudowy lub remontu w terminie.
5. Gmina, która nabyła prawo własno ci nieruchomo ci, o której mowa w ust. 1, wraz
z lokalami mieszkalnymi, które zajmuj osoby okre lone w art. 42 ust. 1, stosuje do
sprzeda y tych lokali odpowiednio przepisy art. 43 – 46.
6. Zobowi zania

PKP SA z tytułu podatku od nieruchomo ci wobec gminy wraz

z odsetkami za zwłok lub opłat

prolongacyjn

wygasaj

z dniem przekazania tej

jednostce nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, do wysoko ci nieprzekraczaj cej ich
warto ci rynkowej ustalonej zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z pó n. zm.2)).
7. Wła ciwy organ podatkowy, w zwi zku z zawarciem umowy przeniesienia własno ci
nieruchomo ci, wydaje decyzj stwierdzaj c wyga ni cie zobowi zania podatkowego,
o którym mowa w ust. 6.
8. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje si

przepisy ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z pó n. zm.3)).”;
2) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do restrukturyzacji finansowej zobowi za

PKP SA wobec bud etu pa stwa,

z wył czeniem zobowi za okre lonych w art. 22, stosuje si przepisy art. 66 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z zastrze eniem art. 17 i art. 24b – 24d
ustawy.”;
3) po art. 24a dodaje si art. 24b – 24d w brzmieniu:
„Art. 24b. 1. Zobowi zania PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
powstałe w rozliczeniu za lata 2011 – 2015, podlegaj zapłacie w drodze przeniesienia
własno ci akcji PLK SA, na warunkach okre lonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d.
2. Zobowi zania, o których mowa w ust. 1, podlegaj zapłacie w sposób okre lony w tym
przepisie do wysoko ci kwoty odpowiadaj cej iloczynowi stawki podatku, o której mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
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prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó n. zm.4)) oraz dochodu uzyskanego
przez PKP SA w danym roku podatkowym z tytułu:
1) nabycia w zamian za wkłady niepieni ne akcji lub udziałów w PKP Cargo SA,
PKP Intercity SA, PLK SA, PKP Energetyka SA, Telekomunikacja Kolejowa
sp. z o.o. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., obliczonego jako ró nica
przychodu odpowiadaj cego warto ci nominalnej obj tych akcji lub udziałów
i kosztu uzyskania tego przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz
2) wierzytelno ci podlegaj cych zamianie na akcje PLK SA, wynikaj cych z umowy
zawartej mi dzy PKP SA i PLK SA na podstawie art. 17 ust. 5 w brzmieniu
obowi zuj cym przed dniem 25 maja 2003 r.
3. PKP SA zwalnia si w latach 2011 – 2015 z obowi zku wpłaty zaliczek na podatek
dochodowy od osób prawnych, do wysoko ci kwoty okre lonej w ust. 2.
4. PKP SA przysługuje prawo zapłaty podatku dochodowego w sposób okre lony
w ust. 1 tak e wówczas, gdy suma zapłaconych zaliczek przewy sza wysoko

nale nego

podatku dochodowego po pomniejszeniu o kwot , o której mowa w ust. 2. Nadwy ka,
wynikaj ca z ró nicy zapłaconych zaliczek oraz nale nego podatku pomniejszonego
o warto

akcji PLK SA przeniesionych na rzecz Skarbu Pa stwa w trybie art. 24d,

podlega zwrotowi PKP SA, je eli przeniesienie akcji nast pi nie pó niej, ni do dnia,
w którym upływa termin do zło enia zeznania za dany rok podatkowy. Do nadwy ki
zaliczek, o której mowa w zdaniu drugim, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa dotycz ce nadpłaty stosuje si odpowiednio.
Art. 24c. Zobowi zania podatkowe PKP SA z tytułu podatku od towarów i usług,
powstałe do dnia 31 grudnia 2015 r., do wysoko ci kwoty odpowiadaj cej podatkowi
nale nemu powstałemu w zwi zku z rozliczeniem umowy zawartej mi dzy PKP SA
i PLK SA na podstawie art. 17 ust. 5, w brzmieniu obowi zuj cym przed dniem 25 maja
2003 r., podlegaj

zapłacie w drodze przeniesienia własno ci akcji PLK SA, na

warunkach okre lonych w art. 24d.
Art. 24d. 1. Skarb Pa stwa, reprezentowany przez ministra wła ciwego do spraw
transportu, w wyniku spłaty zobowi za podatkowych, o których mowa w art. 24b ust. 1
i art. 24c,

nabywa w kapitale zakładowym PLK SA akcje o warto ci nominalnej

odpowiadaj cej wysoko ci tych zobowi za .
3

2. Przeniesienie własno ci akcji, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i art. 24c, nast puje na
wniosek PKP SA, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej mi dzy PKP SA
a ministrem wła ciwym do spraw transportu, wyst puj cym w imieniu Skarbu Pa stwa,
w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych.
3. Z dniem dokonania przeniesienia własno ci akcji zobowi zania podatkowe PKP SA,
o których mowa w ust. 1, wygasaj .
4. Minister wła ciwy do spraw transportu powiadamia wła ciwego naczelnika urz du
skarbowego o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, przesyłaj c jednocze nie jej
kopi .
5. W zwi zku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, naczelnik wła ciwego urz du
skarbowego wydaje decyzj

stwierdzaj c

wyga ni cie zobowi zania podatkowego

PKP SA.”;
4) art. 33a otrzymuje brzmienie:
„Art. 33a. Wszelkie rodki finansowe pochodz ce z kredytów, po yczek i obligacji
przeznaczone na cele wymienione w art. 32 ust. 2 oraz na spłat obj tych por czeniami
lub gwarancjami Skarbu Pa stwa zobowi za wraz z odsetkami oraz innymi kosztami
bezpo rednio zwi zanymi z tymi zobowi zaniami, a tak e rodki finansowe gromadzone
przez PKP SA na specjalnych rachunkach bankowych przeznaczone na spłat

tych

kredytów, po yczek i wykup obligacji wraz z odsetkami, nie podlegaj egzekucji.”;
5) po art. 33b dodaje si art. 33b1 w brzmieniu:
„Art. 33b1. 1. Wierzytelno ci Skarbu Pa stwa wobec PKP SA z tytułu wykonania umów
gwarancji podlegaj zamianie na akcje PLK SA, przez nabycie przez Skarb Pa stwa
reprezentowany przez ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych w kapitale
zakładowym PLK SA akcji o warto ci nominalnej odpowiadaj cej wysoko ci tych
wierzytelno ci.
2. Na wierzytelno ci, o których mowa w ust. 1, składaj si dokonane przez Skarb
Pa stwa w 2002 r. wypłaty z tytułu umów gwarancji wraz z odsetkami.
3. Szczegółowe warunki zamiany wierzytelno ci, o których mowa w ust. 1, na akcje PLK
SA okre li umowa zawarta mi dzy PKP SA a ministrem wła ciwym do spraw finansów
publicznych, wyst puj cym w imieniu Skarbu Pa stwa, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw transportu.
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4. Prawa z nabytych przez Skarb Pa stwa akcji PLK SA wykonuje minister wła ciwy do
spraw transportu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz
z 2010 r. Nr 108, poz. 686.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225,
poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 57,
poz. 355.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703,
Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820,
Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124
i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847,
z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79,
poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 75, poz. 473.

06/06/BS

5

