UZASADNIENIE

W celu realizacji „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013”, jest niezb dne
doko czenie procesu wyposa ania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy
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.).
Proponowany art. 18d ma na celu ułatwienie gminom przej cie (na ich wniosek) na własno
dworców kolejowych wraz z gruntami w celu wykonania remontu (odnowy) tych dworców.
Warunkiem przekazania jest zachowanie na terenie budynku dworca funkcji zwi zanych
z obsług

podró nych. W zamian za przekazan

nieruchomo , zobowi zania PKP SA

z tytułu podatku od nieruchomo ci wobec przejmuj cej gminy wygasaj . Dla pewno ci, e
przebudowa lub remont dworca b dzie zrealizowany, umowa przeniesienia jego własno ci
okre li termin i zakres przebudowy.
U yty w projektowanym art. 18d ust. 1 zwrot „w granicach niezb dnych do prawidłowego
z nich korzystania” nie spowoduje, wbrew podnoszonym w tpliwo ciom, przeniesienia
własno ci linii kolejowych. Okre lanie w projektowanej ustawie zasad ustalania granic
nieruchomo ci jest niecelowe poniewa ka dorazowo b dzie to wynik uzgodnie mi dzy
PKP SA a gmin

zainteresowan

przej ciem nieruchomo ci w trybie zaproponowanym

w projekcie ustawy. Dodatkowo minister wła ciwy do spraw transportu, wydaj c w trybie
art. 18 ust. 2 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa
pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe” zgod

na przekazanie przez PKP SA

nieruchomo ci ka dorazowo b dzie badał, czy elementem przekazywanej nieruchomo ci nie
s

grunty zaj te pod liniami kolejowymi. Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego

funkcjonowania przej

granicznych, w projektowanej ustawie zaproponowano wył czenie

mo liwo ci przejmowania przez gminy dworców kolejowych znajduj cych si w zasi gu
terytorialnym kolejowych przej

granicznych.

Zaproponowana zmiana art. 24a ust. 1 ma na celu dostosowanie brzmienia tego przepisu
w zwi zku z nowymi art. 24b i 24c. Proponowane nowe art. 24b i 24c s uzasadnione
skutkami podatkowymi w zakresie:
– podatku dochodowego od osób prawnych zwi zanymi z wnoszeniem aportów do
okre lonych w tych przepisach spółek zale nych PKP SA oraz rozliczeniem czynszu
z umowy o oddaniu do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych

nieruchomo ci niezb dnych do zarz dzania liniami kolejowymi zawartej w 2001 r.
mi dzy PKP SA i PLK SA. Umowa o oddaniu do odpłatnego korzystania linii
kolejowych została zawarta mi dzy PKP SA a PLK SA na podstawie art. 17 ust. 5
ustawy o PKP w brzmieniu pierwotnym.
Wprowadzenie art. 24b umo liwi zapłat zobowi za podatkowych, z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych, powstałych w wyniku realizacji obowi zków
ustawowo nało onych na PKP SA przez przeniesienie własno ci akcji PLK SA na
rzecz Skarbu Pa stwa.
PKP SA została bowiem zobowi zana do wnoszenia wkładów niepieni nych do
spółek zale nych. W wyniku wniesienia tych aportów powstanie wysoki przychód, za
koszt uzyskania przychodu b dzie stosunkowo niski – co b dzie si

wi zało

z konieczno ci zapłaty wysokiego podatku dochodowego od osób prawnych.
Dodatkowo w PKP SA w momencie wniesienia aportem linii kolejowych do PLK SA
powstanie wysoki przychód z tytułu czynszu z umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia
27 wrze nia 2000 r. o oddaniu do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych
nieruchomo ci niezb dnych do zarz dzania liniami kolejowymi. Konstrukcja umowy,
oparta na regulacji art. 17 ustawy z dnia 8 wrze nia 2000 r. (w brzmieniu pierwotnym),
przewiduje, e czynsz (wierzytelno ci) za korzystanie ze składników linii kolejowych
jest niewymagalny do czasu wniesienia tych składników aportem do PLK SA. Czynsz
ten jest liczony jako ró nica mi dzy warto ci skorygowan aktywów netto przedmiotu
umowy w chwili zawarcia a warto ci skorygowan aktywów netto przedmiotu umowy
w chwili jego wniesienia aportem do PLK SA.
W momencie wniesienia linii kolejowych do PLK SA powstanie wysoka kwota
czynszu, który PKP SA jest zobowi zana zaliczy

do przychodów podatkowych.

Jednocze nie konstrukcja przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych nie pozwala na naliczenie adnych kosztów uzyskania przychodów, co
skutkuje tym, i cało

wymagalnego czynszu z umowy jest dla PKP SA dochodem do

opodatkowania.
W art. 24b ust. 1 wprowadzono zasad , i zobowi zania podatkowe z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych b d podlegały spłacie w trybie wynikaj cym z tego
przepisu do wysoko ci podatku, jaki wygeneruj

operacje wniesienia wkładów

niepieni nych do spółek, o których mowa w art. 24b ust. 2, oraz powstałe w wyniku
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rozliczenia czynszu z umowy o oddaniu do odpłatnego korzystania linii kolejowych
oraz innych nieruchomo ci niezb dnych do zarz dzania liniami kolejowymi zawartej
mi dzy PKP SA i PLK SA. Wprowadzone zostało równie ograniczenie czasowe –
spłata zobowi za

podatkowych na podstawie art. 24b ust. 1 b dzie dotyczyła

zobowi za powstałych za lata 2011 – 2015.
W ust. 3 art. 24b wprowadzono zasad , i w latach 2011 – 2015 PKP SA nie b dzie
zobowi zana do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych do
wysoko ci kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 art. 24b. Wprowadzenie tego przepisu jest
konieczne z uwagi na fakt, i zapłata w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek
powoduje wyga ni cie zobowi zania podatkowego w tej cz ci, co z kolei
skutkowałoby brakiem mo liwo ci zapłaty podatku, wygenerowanego przez wniesienie
aportów do spółek, o których mowa w ust. 2 art. 24b, akcjami PLK SA po zako czeniu
roku podatkowego. W art. 24b ust. 4 wprowadzono zasad , i PKP SA zachowa prawo
dokonania spłaty podatku nale nego akcjami PLK SA równie w sytuacji dokonania
zapłaty w ci gu roku podatkowego zaliczek z tytułu bie cej działalno ci w wysoko ci,
która uniemo liwiłaby spłat

podatku nale nego akcjami PLK SA na zasadach

ogólnych, wynikaj cych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takiej
sytuacji nadwy ka zaliczek nad kwot ró nicy podatku nale nego nad podatkiem
podlegaj cym spłacie akcjami PLK SA, zgodnie z art. 24b ust. 1, b dzie podlega
zwrotowi w terminie przewidzianym w Ordynacji podatkowej dla zwrotu nadpłaty,
– podatku od towarów i usług wynikaj cymi z umowy D50-KN-1L/01 zawartej mi dzy
PKP SA a PLK SA na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy w brzmieniu pierwotnym.
Z uwagi na fakt, i czynsz z powy szej umowy jest liczony jako ró nica mi dzy
warto ci

skorygowan

aktywów netto przedmiotu umowy w chwili zawarcia

a warto ci skorygowan aktywów netto przedmiotu umowy w chwili jego wniesienia
aportem do PLK SA, w momencie wniesienia linii kolejowych do PLK SA powstanie
wysoka kwota czynszu opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wg szacunków z
2009 r. kwota podatku od towarów i usług, nale na od czynszu z umowy D50-KN1L/01, mo e wynie

około 242 mln zł. W przypadku wniesienia aportem składników

linii kolejowych w okresach pó niejszych kwota podatku VAT do zapłaty ulegnie
zwi kszeniu. Zmiana kwoty podatku VAT do zapłaty z tytułu rozliczenia umowy
D50-KN-1L/01 wynika ze stopniowego wzrostu czynszu w zwi zku z upływem czasu
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korzystania ze składników maj tku obj tych t

umow

oraz ich stopniowego

zu ywania si .
Wprawdzie polskie prawo podatkowe dopuszcza regulowanie podatków w trybie innym
ni gotówkowym, jednak e zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej, do skorzystania
z mo liwo ci uregulowania podatku przez przeniesienie własno ci rzeczy lub praw
maj tkowych, jest konieczne powstanie zaległo ci podatkowej. Na dodatek jest to
skomplikowana i długotrwała procedura przeniesienia własno ci rzeczy lub praw
maj tkowych, co mo e skutkowa

powstaniem po stronie PKP SA dodatkowych

kosztów (odsetki za zwłok w zapłacie podatku VAT), a tak e wi za
z du ym ryzykiem finansowym. W zwi zku z tym, aby unikn

si mo e

dodatkowych kosztów

oraz w celu przyspieszenia procesu restrukturyzacji maj tkowej, proponuje si art. 24c.
Umo liwi on zapłat zobowi za podatkowych, z tytułu podatku od towarów i usług,
powstałych w wyniku realizacji obowi zków ustawowo nało onych na PKP SA przez
przeniesienie własno ci akcji PLK SA na rzecz Skarbu Pa stwa. Przewiduje si
ograniczenie czasowe spłaty zobowi za

w trybie art. 24c – mo liwo

dokonania

spłaty b dzie dotyczyła zobowi za z tytułu podatku od towarów i usług powstałych do
dnia 31 grudnia 2015 r.
Uzasadnieniem projektowanego art. 24d, tj. wprowadzenia przepisów przewiduj cych
regulowanie przez PKP SA zobowi za podatkowych przez ich zapłat akcjami PLK SA s
zapisy „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” przyj tej, przez Rad Ministrów
w dniu 17 kwietnia 2007 r. Z dokumentu tego wynika, i
przemieszcze

po zako czeniu procesów

maj tkowych po byłym przedsi biorstwie pa stwowym PKP jedynym

wła cicielem PLK SA b dzie Skarb Pa stwa. Przewidziane rozwi zanie przyspieszy ponadto
proces wydzielenia i uniezale nienia zarz dcy infrastruktury – PLK SA od Grupy PKP.
Zmiany art. 33a maj na celu doprecyzowanie, i

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.
Propozycja nowego art. 33b1 wynika z faktu, e Skarb Pa stwa posiada, wg stanu na koniec
2009 r., wierzytelno ci od PKP SA na ł czn
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kwot

109 012 619,02 zł z tytułu

uruchomionych w 2002 r. gwarancji, w tym kwota wierzytelno ci głównej (kapitału)
56 347 399,14 zł. Na powy sze wierzytelno ci Skarbu Pa stwa składaj si wypłaty z tytułu
wykonania umów gwarancji: z dnia 11 czerwca 1990 r. (kredyt z Banku

wiatowego

nr 3194), z dnia 15 grudnia 1994 r. (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 1.7009)
oraz z dnia 9 pa dziernika 1997 r. (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 1.8398)
– w kwocie głównej 56 347 399,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi, a tak e kwota odsetek
ustawowych za okres od dnia 11 lipca 2002 r. do dnia 10 grudnia 2002 r. w kwocie
269 275,04 zł, z tytułu wykonania umowy gwarancji z dnia 12 lipca 1990 r. (kredyt
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 1.4723) – kwota wierzytelno ci głównej została
zwrócona przez PKP SA, jednak bez odsetek ustawowych za ww. okres. Zaproponowane
brzmienie art. 33b1 ma na celu uregulowanie kwestii zobowi za PKP SA wobec Skarbu
Pa stwa, przez obj cie przez Skarb Pa stwa, reprezentowany przez ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych, akcji w PLK SA. Ponadto jak zapisano powy ej po zako czeniu
procesu restrukturyzacji PKP jedynym wła cicielem PLK SA ma by

Skarb Pa stwa.

Projektowany przepis nie stanowi wyłomu w obowi zuj cym stanie prawnym. Zgodnie
z ustaw o PKP, minister wła ciwy do spraw transportu, jako minister odpowiedzialny za
sektor transportu kolejowego, reprezentuje w PLK SA Skarb Pa stwa.
Zgodnie z projektowanym art. 33b1 szczegółowe warunki zamiany wierzytelno ci,
w szczególno ci termin zamiany, ilo

akcji podlegaj cych zamianie, zostan

okre lone

w umowie zawartej mi dzy PKP SA a ministrem wła ciwym ds. finansów publicznych.
W odniesieniu do rozwi za przyj tych w projektowanej ustawie nie ma wymogu notyfikacji
Komisji Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporz dzeniu Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó n. zm.).
Projekt został udost pniony na stronach urz dowego informatora teleinformatycznego –
Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury stosownie do przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.). Organizacje o charakterze lobbingowym nie zgłosiły
zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie art. 7 ww. ustawy.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

5

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa
Adresatami projektowanej ustawy s spółki: PKP SA, PLK SA i inne spółki Grupy PKP.
Ustawa mo e mie wpływ na jednostki samorz du terytorialnego, jednak e zale y to od
indywidualnych decyzji samorz dów, w szczególno ci zwi zanych z przejmowaniem na
własno

dworców kolejowych wraz z zaj tymi pod nie gruntami.

2. Cel wprowadzenia ustawy
Celem wprowadzenia ustawy jest stworzenie narz dzi do realizacji „Strategii dla transportu
kolejowego do roku 2013”. Efektem realizacji przepisów ustawy powinno by zako czenie
procesu wyposa ania spółek zale nych PKP SA.
3. Konsultacje społeczne
Rozwi zania zawarte w projekcie były konsultowane dwukrotnie w 2008 r. i w 2009 r. ze
zwi zkami zawodowymi
Kolejowych, Izb

działaj cymi w Grupie PKP SA oraz Zwi zkiem Pracodawców

Gospodarcz

Transportu L dowego. Projekt był opiniowany przez

Komisj Wspóln Rz du i Samorz du Terytorialnego. Na wniosek Komisji Wspólnej Rz du
i Samorz du Terytorialnego – Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło z marszałkami
województw konsultacje, w

wyniku których wprowadzono korekt do proponowanych

dotychczasowych przepisów umo liwienia finansowania za rodków publicznych budowy,
przebudowy lub remontu dworców kolejowych oraz przejmowania przez gminy na własno
dworców kolejowych, w celu przebudowy lub remontu dworców i poprawy wizerunku miast.
W sierpniu 2009 r. projekt został skierowany do Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du
Terytorialnego. Działaj cy w ramach ww. Komisji Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju
Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz

rodowiska odniósł si m.in. do kwestii zakłócenia

konkurencji – w tym zakresie na posiedzeniu Zespołu wyja niono, e projektowane przepisy
dotycz

działa

maj cych na celu zako czenie restrukturyzacji spółek utworzonych na

podstawie ustawy o PKP, tj. wyposa enie ich w maj tek niezb dny do prowadzenia
działalno ci podstawowej spółek. Nie spowoduje to lepszej pozycji spółek Grupy PKP

6

w odniesieniu do Przewozy Regionalne sp. z o.o., gdy zamiarem jest przekazanie równie tej
spółce nieruchomo ci (zapleczy technicznych) w formie aportu.
Wyja niono równie , e projekt nie mo e by uzupełniony nowymi propozycjami gdy był
ju przyj ty przez Rad Ministrów w lutym 2008 r., jako projekt, który b dzie poddany
notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie, projektowane przepisy dotycz

tego samego

meritum sprawy, ale przyj te instrumenty do osi gni cia celu nie s pomoc publiczn .
Przyj cie przez Rad Ministrów obecnie przedstawionego projektu ustawy b dzie reasumpcj
poprzedniej decyzji.
W dniu 30 wrze nia 2009 r. Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego przyj ła
zaproponowane w projekcie rozwi zania.
4. Skutki uchwalenia ustawy
– wpływ regulacji na sektor finansów publicznych,

w tym bud et pa stwa i bud ety

jednostek samorz du terytorialnego
Realizuj c ustawowe obowi zki wynikaj ce z art. 17 ustawy o PKP, PKP SA dokona alokacji
do spółek zale nych maj tku niezb dnego do prowadzenia przez nie działalno ci. Alokacja
tego maj tku spowoduje powstanie w PKP SA du ego dochodu do opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych oraz wysokiego czynszu, opodatkowanego podatkiem od
towarów i usług, powstałego w wyniku odpłatnego korzystania przez PLK SA z maj tku
stanowi cego infrastruktur kolejow – wynikaj cego z umów zawartych na podstawie art. 17
ust. 5 w brzmieniu nadanym ustaw

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).
Zakłada si , e skutki w podatku dochodowym od osób prawnych b d nast puj ce:
− z tytułu wniesienia wkładów niepieni nych – przyjmuj c, e szacowany dochód do
opodatkowania wyniósłby ok. 8 305 mln zł, szacowany podatek od osób prawnych
(19 %) wyniósłby ok. 1 578 mln zł,
− z tytułu czynszu – przyjmuj c, e szacowany dochód do opodatkowania wyniósłby
ok. 1 100 mln zł, szacowany podatek od osób prawnych (19 %) wyniósłby
ok. 209 mln zł.
Z rozliczenia umów o oddaniu do korzystania linii kolejowych zawartych mi dzy PKP SA
a spółk PLK SA b d wynika skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług od
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czynszu, który stanie si

wymagalny w wyniku wniesienia aportem składników linii

kolejowych do PLK SA. PKP SA b dzie zobowi zana zapłaci od czynszu z umów o oddaniu
do korzystania linii kolejowych podatek od towarów i usług, którego wielko

szacuje si na

ok. 242 mln zł.
Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT proponuje
si uregulowa przez zapłat w drodze przeniesienia własno ci akcji PLK SA na Skarb
Pa stwa. Powy sze regulacje dotycz ekwiwalentno ci, tj. Skarb Pa stwa otrzyma w zamian
odpowiedni liczb akcji PLK SA.
Nast pi natomiast uszczuplenie dochodów jednostek samorz du terytorialnego. Szacowane
zmniejszenie wpływów do jednostek samorz du terytorialnego z tytułu podatku
dochodowego wyniesie ok. 395 mln zł.
Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od
towarów i usług zostały oszacowane przy zało eniu, e wszystkie aporty zostan wniesione
w tym samym roku podatkowym. W przeciwnym razie wysoko

podatku mo e by wy sza

z powodu braku mo liwo ci kompensowania ponoszonych w zwi zku z aportowaniem
niektórych składników maj tku z dochodami osi ganymi w wyniku aportowania innych
składników. Wysoko

zobowi za podatkowych jest wprost uzale niona od wyceny maj tku

dokonanej przez rzeczoznawc . PKP SA przed wniesieniem aportu do spółek b dzie
zobowi zana dokona wyceny maj tku – w zwi zku z powy szym poziom zobowi za mo e
ulec zmianie.
Przej cie dworców kolejowych przez gminy na własno
zobowi za

podatkowych

b dzie powodowało wyga ni cie

od nieruchomo ci. Stan zaległo ci PKP SA w podatku od

nieruchomo ci na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosi 48,6 mln zł. PKP SA dysponuje obecnie
2.144 dworcami kolejowymi (liczba ta obejmuje równie 14 dworców znajduj cych si
w zasi gu terytorialnym kolejowych przej

granicznych), bardzo zró nicowanymi pod

wzgl dem wielko ci i zakresem pełnionych funkcji oraz stanu technicznego, spo ród których
około 700 jest zlokalizowanych w miejscowo ciach obsługuj cych jedynie ruch o charakterze
lokalnym. S

to dworce małe, dla których jest przewidywane powierzenie funkcji

zarz dczych, mi dzy innymi, jednostkom samorz du terytorialnego. W zwi zku z tym, e
przenoszenie własno ci nieruchomo ci obejmuj cych dworce kolejowe wraz z gruntami, na
których s

one usytuowane b dzie nast powało w zamian za wygaszanie zobowi za

podatkowych wył cznie na wnioski jednostek samorz du terytorialnego, nie mo na

8

jednoznacznie okre li

skali zainteresowania tych jednostek mo liwo ci

skorzystania

z proponowanych rozwi za ,
– wpływ na rynek pracy
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które w bezpo redni sposób wpłyn łyby na
rynek pracy,
– wpływ regulacji na konkurencyjno

gospodarki i przedsi biorczo , w tym na

funkcjonowanie przedsi biorstw
Zakłada si , e realizacja zada wpłynie na wzrost efektywno ci funkcjonowania spółek
grupy kolejowej, popraw ich rentowno ci, a co za tym idzie nast pi wzrost konkurencyjno ci
na rynku,
– zgodno

regulacji z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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