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Zwolnienie kolejowe

Art. 7 ust. 1 pkt 1 upol

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu

przepisów o transporcie kolejowym, która:

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Nowelizacji dokonano art. 2 ustawy z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923), a tam m.in.:

- zmiana definicji infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k., w tym wprowadzenie pojęcia prywatnej

infrastruktury kolejowej

- zmiany w zakresie pojęcia udostępniania infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k.

Z uzasadnienia do zmiany upol:

„W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 715) w

art. 7 w ust. 1 pkt 1 dostosowano do zmiany znaczenia pojęć stosowanych w ustawie o transporcie

kolejowym. Ponadto zaproponowano dostosowanie zwolnienia analogicznie do przepisów

dotyczących transportu lotniczego, poprzez wskazanie, że zwolnienie stosuje się również w

odniesieniu do budynków (nastawni kolejowych).” 3



Zwolnienie kolejowe

Infrastruktura kolejowa w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym

 może być prywatna w rozumieniu art. 4 pkt 1c u.t.k. - wykorzystywana wyłącznie do realizacji

własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób;

 m.in. bocznice i rampy towarowe

 grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy wymienione w pkt

1-11.

 Sądy uznają, że zwolnienie może dotyczyć także infrastruktury prywatnej – zob.

np. wyroki wyroki WSA w: Opolu z dnia 19 lutego 2020 r. (I SA/Op 533/19), Poznaniu

z dnia 4 października 2018 r. (I SA/Po 490/18), Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r.

(I SA/Bk 222/18)

 Sądy uznają, że zwolnione są całe działki ewidencyjne nawet, gdy tylko na

małej części gruntu są budowle/budynki stanowiące infrastrukturę kolejową –

szereg wyroków WSA oraz wyroki NSA z 5.08.2020 r. (II FSK 1438/18), 13.02.2020 r.

(II FSK 2187/18)

 Sądy uznają, że udostępnienie infrastruktury to faktyczne udostępnienie

przewoźnikowi kolejowemu – nie muszą być tutaj spełnione warunki z ustawy o

transporcie kolejowym – zob. wyrok NSA z 22.12.2020 r. (II FSK 2167/18)
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Zwolnienie kolejowe

Grzech pierworodny – czy art. 7 ust. 1 pkt 1 upol powinien być interpretowany z

uwzględnieniem siatki pojęciowej z ustawy o transporcie kolejowym?

ZDANIEM SĄDÓW NIE, BO ODESŁANIE WPROST DO U.T.K. JEST TYLKO PRZY

DEFINICJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Aby przepis był stosowany w pełnej korelacji z ustawą o transporcie kolejowym powinien

więc mieć następującą konstrukcję

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu

przepisów o transporcie kolejowym, która:

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym w rozumieniu ustawy o transporcie

kolejowym lub

b) jest wykorzystywana do przewozu osób w rozumieniu ustawy o transporcie

kolejowy, lub

c) tworzy linie kolejowe w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym o szerokości

torów większej niż 1435 mm; 5



Zwolnienie kolejowe

Tymczasem:

 użycie w początkowej części analizowanego przepisu odesłania do u.t.k. jest celowe,

ale wcale nie oznacza, że innych pojęć z tego przepisu nie powinno się interpretować

zgodnie z u.t.k.

 pojęcia takie jak: udostępnienie przewoźnikom kolejowym czy linie kolejowe mają

swoje znaczenie w języku prawnym i ustawie systemowej jaką jest u.t.k.

 z uzasadnienia do zmiany wynika, że „art. 7 w ust. 1 pkt 1 dostosowano do zmiany

znaczenia pojęć stosowanych w ustawie o transporcie kolejowym.”

 a co gdyby w ogóle nie było odesłania przy infrastrukturze kolejowej do u.t.k.? Ta

ustawa byłaby stosowana – zob. np. stosowanie ustawy o portach i przystaniach

morskich przy zwolnieniu z art. 7 ust. 1 pkt 2 upol.

 NSA już zauważył, że czasami tylko wykładnia językowa może prowadzić do

wadliwych wniosków – vide wyrok NSA z 03.03.2021 r. (III FSK 999/21) dotyczący

podstawy opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych, gdzie WSA w

Kielcach wywiódł, że skoro w tym samym przepisie przy budowlach amortyzowanych

zastrzeżono, że wartości nie pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne, a przy

całkowicie zamortyzowanych tego nie zastrzegł, to znaczy, że przy tych drugich

można pomniejszyć wartość o odpisy.
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Zwolnienie kolejowe

Stosowanie siatki pojęciowej z u.t.k., w szczególności pojęcia udostępniania

przewoźnikom kolejowym w rozumieniu tej ustawy, powoduje, że infrastruktura

prywatna nie może być zwolniona.

Art. 4 u.t.k.

1c) infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do

realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób;

Art. 36. u.t.k. (o udostępnianiu infrastruktury kolejowej)

Przepisów art. 29-35 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej:

2) przeznaczonej do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie

dla jego własnych potrzeb;
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Zwolnienie kolejowe

Jest jeszcze tzw. wykładnia prounijna

Czy przedsiębiorca uzyskujący zwolnienie dla infrastruktury prywatnej nie uzyska

pomocy publicznej?

W piśmie Prezesa UOKiK z dnia 25 lutego 2016 r. (Nr DDO-0792-3(3)/16/AB)

zgłaszającym uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz

niektórych innych ustaw, odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1

u.p.o.l. Prezes UOKiK wskazał:

„Pragnę zauważyć, że z uzasadnienia do projektu nie wynika jednak, co w praktyce

oznacza ww. zmiana, tj. jakie nowe elementy infrastruktury kolejowej będą objęte

zwolnieniem. Z doniesień prasowych wynika, że będą to np. bocznice kolejowe, które

użytkowane są nie tylko przez przedsiębiorców kolejowych, ale też przez „kopalnie,

dostawców kruszyw, metali, paliw, chemikaliów i płodów rolnych.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że wsparcie ze środków publicznych wyłącznie

głównej (narodowej) infrastruktury kolejowej zarządzanej na zasadzie monopolu nie

stanowi pomocy publicznej. W przypadku, gdy ze zwolnienia korzysta infrastruktura

wykorzystywana gospodarczo, to takie wsparcie może stanowić pomoc publiczną,

którą należy notyfikować KE.”

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12281650/12335052/12335055/dokument216288.pdf.
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Zwolnienie kolejowe

 Jeszcze bardziej dobitnie o analizowanym zwolnieniu w kontekście regulacji dotyczących pomocy publicznej

wypowiedział się Prezes UOKiK opiniując przygotowany przez Senat RP projekt ustawy o zmianie ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do zwolnienia dla infrastruktury kolejowej. Stanowisko to

uwzględniało już ukształtowaną linię orzeczniczą, wedle której zwolnienie obejmuje prywatną infrastrukturę

kolejową, w tym całe działki ewidencyjne.

 W piśmie z dnia 18 listopada 2020 r. (Nr DMP-3.52.54.2020*) wskazano: „Tym samym, w sytuacji w której

zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczy podmiotów prowadzących działalność w

zakresie budowania lub zarządzania infrastrukturą kolejową (np. jego beneficjentem jest spółka PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.), nie stanowi pomocy publicznej, o ile podmioty te prowadzą rachunkowość w

sposób zapewniający, iż wsparcie z niego wynikające nie może zostać wykorzystane w ramach innej

działalności. Dodatkowo ww. wsparcie nie może zostać przeznaczone na infrastrukturę dedykowaną (tzn.

infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia ex ante przedsiębiorstw i

dostosowana do ich potrzeb) lub taką, która nie podlegałaby udostępnieniu dla wszystkich potencjalnych

użytkowników na równych i niedyskryminacyjnych zasadach. Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji w

której, jak wynika z uzasadnienia do projektu, obecnie obowiązujące przepisy prowadziły do korzystania

ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przez podmioty,

których działalność nie wiązała się z budową lub zarządzaniem infrastrukturą kolejową, to zasadna jest

zmiana zaproponowana w projekcie, mająca na celu zawężenie zakresu ww. zwolnienia, gdyż ogranicza

ryzyko udzielania nielegalnej pomocy publicznej.”

 Prezes UOKiK również w indywidualnych pismach w odpowiedzi na pytania gmin wskazuje, że zwolnienie z art. 7

ust. 1 pkt 1 upol stosowane do infrastruktury prywatnej może stanowić pomoc publiczną. Podkreśla też, że

projektu nie notyfikowano Komisji.

* Druk nr 247 z dnia 28 października 2020 r., https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-

ustawodawcze/inicjatywa,148.html
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Zwolnienie kolejowe

 czy jakieś znaczenie dla sprawy ma fakt, że w upol nie

zastrzeżono, że zwolnienie może stanowić formę pomocy

publicznej? – nie

 czy jakieś znaczenie dla sprawy ma fakt, że zwolnienie

obowiązuje w krajowym porządku prawnym – nie (zob. wyrok

TSUE z 15 grudnia 2015 r. C-148/04, Unicredito Italiano SpA v.

Agenzia delle Entrate, Ufficio Genowa, ZOTSiS 2005/12B/I-11137)

 czy gminny organ podatkowy ma prawo weryfikować

dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej? - ma nie tylko

prawo ale obowiązek odmowy zastosowania pomocy

nielegalnej. Organ nie ocenie bezprawności pomocy

(zgodności z art. 107 TFUE), ale jej nielegalność – brak

notyfikacji (zob. wyrok NSA z 06.04.2017 r., II FSK 675/15)
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Zwolnienie kolejowe

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe

zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE. L 1999.83.1).

W art. 3 tego aktu przewidziano tzw. klauzulę zawieszającą, zgodnie z którą pomoc podlegająca

obowiązkowi zgłoszenia Komisji Europejskiej nie zostanie zrealizowana do czasu podjęcia przez Komisję

decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą.

 Art. 6 ust. 2 ustawy o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej: „Pomoc publiczna

przewidziana w akcie normatywnym, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od

spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy,

albo gdy wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa, może być udzielana, jeżeli akt

normatywny jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE

lub przewidującym udzielanie pomocy, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji.”

 Tzw. wykładania prounijna nie pozwala więc przyjąć, że art. 7 ust. 1 pkt 1 upol obejmuje prywatną

infrastrukturę kolejową, gdyż prowadziłoby to – wobec braku notyfikacji tego przepisu – do

udzielenia nielegalnej pomocy publicznej. Byłaby to więc pułapka dla podatników, którzy

zobowiązani mogą być do zwrotu tej pomocy w przyszłości.

 Należy się spodziewać, że sprawy z poziomu „cała działka czy jej część” korzysta ze zwolnienia,

przejdą na poziom dopuszczalności stosowania zwolnienia w świetle przepisów o pomocy

publicznej.

 Gmina nie może złożyć skargi do Komisji UE (brak legitymacji), ale już jedna z nich zawiadomiła

Komisję o sprawie, prosząc o podjęcie działań z urzędu.
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