Kwestionariusz dla państw członkowskich
A. Kwestie ogólne
Struktura własności i eksploatacja
1. Proszę podać następujące informacje dotyczące każdego portu bazowego określonego w
załączniku II do projektu rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej (wykaz w załączeniu) oraz dla każdej z pięciu
największych platform intermodalnych w Państwa kraju pod względem przepustowości
rocznej (załadunek i rozładunek) lub natężenia ruchu: a) czy port jest własnością
publiczną czy prywatną (w przypadku mieszanej struktury własności proszę również
wskazać proporcje); b) status prawny właściciela portu i zarządcy portu; c) czy zarządca
portu eksploatuje również infrastrukturę, czy też powierzono to odrębnym podmiotom;
d) czy jest to port towarowy, pasażerski czy mieszany; e) przepustowość roczna (towarów
lub pasażerów); f) czy zarządca portu ma autonomię finansową, tj. możliwość
zdobywania własnych zasobów i korzystania z nich niezależnie od środków publicznych.
Odpowiedzi w odniesieniu do 4 portów bazowych (3 zarządy morskich portów):

a) własność

b) status
prawny
właściciela

c) kto
eksploatuje
infrastrukturę
d) rodzaj portu
e) roczna
zdolność
przeładunkowa
f) autonomia
finansowa

ZMP GDAŃSK S.A.

ZMP GDYNIA S.A.

60 mln ton

25,5 mln ton

ZMP SZCZECIN
I ŚWINOUJŚCIE S.A.
Zarządy portów morskich w Polsce są podmiotami z większościowym udziałem Skarbu
Państwa i mniejszościowym poszczególnych gmin, na terenach których są położone.
Podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku jest spółka Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk S.A. (ZMP Gdańsk S.A.). Podmiotem zarządzającym portem w Gdyni jest
spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMP Gdynia S.A.). Natomiast podmiotem
zarządzającym portami w Szczecinie i Świnoujściu jest spółka Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ S.A.).
Struktura akcjonariatu ww. Spółek przedstawia się następująco:
- Skarb Państwa
- Skarb Państwa
- Skarb Państwa
91,06% kapitału
99,4830% kapitału
86,05% kapitału
zakładowego,
zakładowego,
zakładowego,
- Gmina Gdańsk
- Gmina Gdynia
- Gmina Szczecin
2,21% kapitału
0,0436% kapitału
0,155% kapitału
zakładowego,
zakładowego,
zakładowego,
- uprawnieni pracownicy
- uprawnieni pracownicy
- Gmina Świnoujście
Spółki 6,73% kapitału
Spółki 0,4734% kapitału
0,155% kapitału
zakładowego.
zakładowego.
zakładowego,
- uprawnieni pracownicy
Spółki 13,64% kapitału
zakładowego.
Wszystkie ww. trzy podmioty zarządzające bazowymi portami polskimi działają w
formie spółek akcyjnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) oraz ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.
zm.).
Zarządzanie infrastrukturą portową, a także jej modernizacja i rozbudowa to ustawowy
obowiązek zarządzającego portem. Eksploatacja to zadanie operatorów portowych –
przedsiębiorców przeładunkowych działających na terenie portów.
Wszystkie ww. porty mają charakter uniwersalny – są portami towarowo-pasażerskimi.
34 mln ton

Zarządcy portów posiadają w Polsce autonomię finansową w zakresie prowadzonej
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zarządcy

działalności, tzn. mogą samodzielnie zaciągać kredyty, pożyczki, a z posiadanych
środków korzystać niezależnie od środków publicznych. Z uwagi na fakt, że są to spółki
prawa handlowego, do dokonania pewnych czynności wymagane są zgody
odpowiednich organów korporacyjnych.

Odpowiedzi w odniesieniu do pięciu największych platform intermodalnych:
TERMINAL
GLIWICE
(sieć bazowa)

CENTRUM
LOGISTYCZNE
MAŁASZEWICZE
(sieć kompleksowa)

TERMINAL
POLZUGU
WE
WROCŁAWIU
(sieć bazowa)

EUROTERMINAL
SŁAWKÓW
(sieć bazowa)

TERMINAL
KONTENEROWY
PRUSZKÓW K.
WARSZAWY
(sieć bazowa)

a) własność

publiczna:
Śląskie
Centrum
Logistyki S.A.

publiczna: PKP
CARGO Centrum
Logistyczne
Małaszewicze sp. z
o.o.

prywatna:
POLZUG
Intermodal
Polska sp. z
o.o.

prywatna:
Euroterminal
Sławków Sp. z o.o.

prywatna:
POLZUG
Intermodal Polska
sp. z o.o.

b) status
prawny
właściciela

większościowy
akcjonariusz –
Miasto
Gliwice

należy do grupy
PKP CARGO
LOGISTICS; spółka
zależna
PKP CARGO S.A.,
której jedynym
akcjonariuszem jest
PKP S.A., której
jedynym
akcjonariuszem jest
Skarb Państwa

Spółka-córka
Hamburger
Hafen und
Logistik AG

Udziałowcami
Eurtoterminala
Sławków są spółki:
CZH S.A.,
PKP CARGO S.A.
oraz PKP LHS Sp.
z o.o.

Spółka-córka
Hamburger Hafen
und Logistik AG

c) kto
eksploatuje
infrastrukturę

PCC
Intermodal
S.A.

PKP CARGO S.A.

POLZUG
Intermodal
Polska
sp. z o.o.

Euroterminal
Sławków Sp. z o.o.

POLZUG
Intermodal Polska
sp. z o.o.

d) rodzaj
terminala

towarowy

towarowy

towarowy

towarowy

towarowy

e) roczna
zdolność
przeładunkowa

2 mln ton

187 000 TEU

117 000 TEU

105 000 TEU

90 000 TEU

f) autonomia
finansowa
zarządcy

jest

jest

jest

jest

jest

2. Proszę podać odrębny wykaz prywatnych portów w Państwa kraju (w przypadku
mieszanej struktury własności proszę wyszczególnić porty, które są kontrolowane przez
właścicieli prywatnych).
W Polsce nie funkcjonują porty należące do właścicieli prywatnych.
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3. Czy istnieją w Państwa kraju bariery prawne dla prywatnych inwestycji w infrastrukturę
portową?
Przy spełnieniu przez inwestora prywatnego warunków wynikających z aktów prawnych,
wspólnych dla wszystkich, nie istnieją żadne bariery prawne.
4. Czy platformy intermodalne różnią się od portów morskich i portów śródlądowych pod
względem struktury własności i modeli eksploatacji? Jeżeli tak, czy istnieją jakiekolwiek
przyczyny ekonomiczne tych różnic?
Porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj Gdańsk, Gdynia oraz
Szczecin-Świnoujście, funkcjonują w formie spółek, których głównymi akcjonariuszami są Skarb
Państwa oraz gminy, na terenie których porty te są zlokalizowane.
W przypadku platform intermodalnych prawo umożliwia udział kapitału prywatnego w strukturze
własności.
5. Które usługi portowe są świadczone w Państwa kraju przez podmioty zarządzające
portem1, a które przez innych operatorów publicznych lub prywatnych2?
Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich przedmiot działalności przedsiębiorstwa
podmiotu zarządzającego obejmuje w szczególności:
 zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
 prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
 budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej;
 pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
 świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
 zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu
przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.
Natomiast wśród usług portowych świadczonych przez operatorów prywatnych znajdują się m.in.:
 pilotaż statków;
 holowanie i cumowanie statków;
 przeładunek i składowanie towarów;
 bunkrowanie statków;
 usługi pasażerskie.
6. Proszę wskazać, które oferowane usługi portowe mogą być zwykle oferowane z zyskiem.
Z drugiej strony, które usługi portowe nie mogą być oferowane bez udziału pomocy
państwa? Proszę wyjaśnić, jakie usługi portowe są uważane za część usługi publicznej
wymaganej przez państwo.
Zwykle z zyskiem oferowane mogą być komercyjne usługi portowe, czyli tzw. usługi czynne
realizowane przez prywatne podmioty gospodarcze, obejmujące wszystkie czynności technicznowykonawcze i dyspozycyjne świadczone na rzecz ładunków i statków w portach morskich, jak
również część tzw. usług biernych świadczonych przez podmiot zarządzający portem na bazie
1

„Podmiot zarządzający portem” oznacza dowolny podmiot publiczny lub prywatny, którego zadaniem – na
mocy krajowych przepisów prawa lub aktów urzędowych – jest, ewentualnie w połączeniu z innymi rodzajami
działalności, administrowanie oraz zarządzanie infrastrukturą portową i ruchem portowym, a także koordynacja
oraz, w stosownych przypadkach, kontrola działalności operatorów obecnych w danym porcie (definicja
z wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku usług portowych i przejrzystości
finansowej portów — zob. przypis 5 powyżej).
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Typowe usługi portowe obejmują bunkrowanie, przeładunek towarów, pogłębianie, cumowanie, usługi
pasażerskie, portowe urządzenia odbiorcze, pilotaż i holowanie.
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ogólnodostępnej infrastruktury portowej w postaci dzierżawy terenów portowych i obiektów
infrastruktury portowej konkretnym użytkownikom, a także usług polegających na udostępnianiu
mediów tym użytkownikom.
Natomiast pozostała część tzw. usług biernych, świadczonych częściowo przez Zarządy Portów
i częściowo przez Urzędy Morskie, polegających na tworzeniu i utrzymaniu ogólnodostępnej
infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów, utrzymaniu i pogłębianiu
dostępowych torów wodnych i akwenów portowych, ochronie środowiska naturalnego,
zapewnianiu bezpiecznego korzystania z portów (w tym: usługi straży pożarnej działającej na
terenie portów) – należy do zadań państwa w zakresie planowania i rozwoju systemu
transportowego w interesie ogólnym i nie faworyzuje konkretnych przedsiębiorstw (zgodnie z
ustawą o portach i przystaniach morskich). Niezależnie od tego, czy ww. działania realizowane są
bezpośrednio przez państwo (Urzędy Morskie), czy też za pośrednictwem zarządów portów, ze
względu na cel, charakter i realizację interesu publicznego stanowią wykonywanie typowych
uprawnień władzy publicznej (prerogatyw państwa) i są pozbawione charakteru gospodarczego, a
zatem nie stanowią działalności gospodarczej. W szczególności nie istnieje związek przyczynowy
pomiędzy budową przedmiotowej infrastruktury a jej późniejszą rolą na rzecz przedsiębiorców,
gdyż, jak zostało wskazane powyżej, jej budowa jest podyktowana względami polityki
transportowej państwa. Publiczne wsparcie ww. działań jest niezbędne, ponieważ ich realizacja w
normalnych warunkach rynkowych nie byłaby możliwa, chociażby ze względu na duże ryzyko
inwestycyjne (ryzyko, które byłoby niedopuszczalne dla jakiegokolwiek podmiotu prywatnego,
działającego na normalnych warunkach rynkowych, kierującego się chęcią osiągnięcia zysku).
Publiczne finansowanie przedmiotowych działań stanowi środek ogólnej polityki gospodarczej
państwa (środek ogólny), służy realizacji zadań należących do państwa, zaś dofinansowywana
infrastruktura jest udostępniana wszystkim użytkownikom i całej społeczności morskiej na równych
i niedyskryminacyjnych zasadach, tym samym jej finansowanie nie wiąże się z udzielaniem pomocy
publicznej. Konieczność świadczenia ww. usług występuje niezależnie od koniunktury gospodarczej
i nie stanowi działalności wykonywanej w warunkach komercyjnych.
7. Proszę szczegółowo opisać źródła dochodów podmiotów zarządzających portami
w Państwa kraju oraz typowy udział opłat za korzystanie z infrastruktury portowej3
w dochodach portów w Państwa kraju.
Źródła przychodów podmiotów zarządzających portami w Polsce określają przepisy ustawy o
portach i przystaniach morskich, zgodnie z którą ich przychody mogą pochodzić z:
 opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot
zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje
portowe;
 opłat portowych;
 usług świadczonych przez podmiot zarządzający;
 wpływów z innych tytułów.
W zależności od portu, udział opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w jego dochodach
waha się od ok. 30% (ZMP Gdańsk S.A., ZMP Gdynia S.A.) do ok. 36% (ZMPSiŚ S.A.).
8. Proszę podać, jakiego rodzaju opłaty/należności/podatki są pobierane przez podmioty
zarządzające portami w Państwa kraju, wskazując sposób ustalania i zmian/aktualizacji
tych opłat/należności/podatków. Czy w systemie prawnym Państwa kraju istnieją
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„Opłata za korzystanie z infrastruktury portowej” oznacza opłatę pobieraną bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu zarządzającego portem i uiszczaną przez operatorów statków lub właścicieli ładunków za
korzystanie z urządzeń i usług, które umożliwiają statkom wejście do portu i wyjście z portu, w tym z dróg
wodnych zapewniających dostęp do portu, jak również dostęp do obsługi pasażerów i ładunków. Opłaty
manipulacyjne pobierane przez operatorów terminali nie są uważane za opłaty za korzystanie z infrastruktury
portowej.
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jakiekolwiek odstępstwa od opłat/należności portowych? Jeśli tak, proszę wymienić
właściwe odstępstwa i podać ich uzasadnienie.
Ustawa o portach i przystaniach morskich reguluje pobieranie opłat portowych z tytułu korzystania
przez użytkowników z infrastruktury portowej. Do opłat tych ustawa zalicza:
 opłatę tonażową (pobieraną przez podmiot zarządzający portem od użytkowników
infrastruktury portowej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku
tranzytem przez obszar portu, zapewnienie odbioru odpadów ze statków w celu przekazania
ich do odzysku lub unieszkodliwiania), która nie może być wyższa niż 1,10 euro za
jednostkę pojemności (GT) statku;
 opłatę przystaniową (pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani), która
nie może być wyższa niż 0,17 euro za jednostkę pojemności brutto (GT) statku;
 opłatę pasażerską (pobieraną za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na
statek), która nie może być wyższa niż 1,74 euro od 1 pasażera.
Opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej, którą zarządza podmiot
niebędący podmiotem zarządzającym portem, pobiera właściciel tej infrastruktury albo podmiot,
który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie.
Ustawa zobowiązuje Zarządy Morskich Portów do niepobierania opłat od jednostek pływających
Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, od statków pełniących specjalną służbę
państwową, a także od jednostek pływających sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu
Północnoatlantyckiego.
Opłaty portowe publikowane są w formie taryfy opłat portowych. Ich aktualizacja występuje
w trybie zmiany taryfy. Poza regulacjami ustawowymi nie występują odstępstwa od
opłat/należności portowych.
9. Proszę zwięźle wyjaśnić procedury niezbędne do zawarcia koncesji lub innego rodzaju
umów (np. umów dzierżawy gruntu) z dostawcami usług portowych (takimi jak operatorzy
terminali) oraz metodę ustalania opłat za takie koncesje/umowy. Czy opłaty za
koncesje/umowy są powiązane ze wskaźnikami natężenia ruchu? Jeżeli tak, czy stosuje się
sankcje za niewypełnienie uzgodnionych wskaźników natężenia ruchu? Proszę podać
przykłady.
Oddawanie w najem/dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem, położonych w granicach portów
morskich, następuje na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich. Zgodnie z art. 3 ww.
ustawy w przypadku, gdy Zarząd Morskiego Portu dokonuje wynajęcia/wydzierżawienia takich
nieruchomości na okres przekraczający 10 lat, wymagana jest zgoda ministra właściwego ds.
Skarbu Państwa, wyrażona w formie decyzji administracyjnej wydanej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej.
Prowadzenie działalności terminalowej wymaga dostępu do nabrzeży. Oddanie nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo
podmiotu zarządzającego portem, położonych w granicach portów morskich, w użytkowanie
dzierżawę lub najem wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego, z wyjątkami określonymi w
statutach lub regulaminach portów.
Wybór użytkownika/najemcy/dzierżawcy/strony innej umowy następuje według poniższych trybów:
 tryb negocjacji z jednym kontrahentem;
 tryb negocjacji z kilkoma kontrahentami;
 tryb przetargu publicznego.
W trybie negocjacji z kontrahentem stawka/kwota czynszu najmu lub dzierżawy/użytkowania albo
innej umowy ustalana jest poprzez negocjacje z potencjalnym kontrahentem, z tym zastrzeżeniem,
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że jej wysokość musi odpowiadać wewnętrznej kalkulacji ustalanej na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
Procedury niezbędne do zawarcia umów koncesji określone są w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) i obejmują:
a) ogłoszenia o koncesji (przez koncesjodawcę);
b) wniosek potencjalnego koncesjonariusza o zawarcie umowy koncesji;
c) negocjacje z potencjalnymi koncesjonariuszami;
d) zaproszenie do złożenia ofert wraz z opisem warunków koncesji;
e) złożenie ofert przez oferentów;
f) wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o tym oferentów.
Opłaty z tytułu koncesji ustalane są w ramach realizacji ww. procedury ustawowej.
10. Proszę wyjaśnić, czy powszechną praktyką wśród dostawców usług portowych jest
negocjowanie cen z indywidualnymi użytkownikami, czy też stosują oni jednolite opłaty
(cennik).
Ceny usług portowych świadczonych przez zarządy morskich portów w postaci udostępniania
infrastruktury portowej oraz dostaw mediów oparte są na taryfach. Natomiast np. usługi
przeładunkowe są usługami świadczonymi przez operatorów usług portowych, którzy powszechnie
negocjują ceny indywidualnie ze zleceniodawcą, z zachowaniem zasad tajemnicy handlowej.
11. W czym widzą Państwo najważniejsze wyzwania dla portów pod względem konkurencji
w perspektywie średnioterminowej (w ciągu najbliższych 5 lat) i długoterminowej
(po upływie 5 lat)?
Wyzwania dla portów pod względem konkurencji w perspektywie średnioterminowej (w ciągu
najbliższych 5 lat):
 dostosowanie oferty usługowej portów morskich do zmieniających się potrzeb rynkowych:
 rozwój infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów od strony morza;
 dostosowanie infrastruktury portowej do zmieniającej się struktury ładunkowej oraz
rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych;
 integracja portów z innymi uczestnikami lądowo-morskich łańcuchów transportowych
(w tym rozwój infrastruktury dostępu do portów od strony lądu);
 stworzenie bezpiecznego oraz przyjaznego dla środowiska systemu portowego:
 zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego;
 uwzględnienie w działalności portowej rygorów środowiskowych.
Wyzwania dla portów pod względem konkurencji w perspektywie długoterminowej (po upływie
5 lat):
 poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju
społeczno – gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej
sieci transportowej.
12. Proszę wyjaśnić, w jakim zakresie użytkownicy portu mogą zmieniać i faktycznie
zmieniają porty, z których korzystają. Proszę wyjaśnić, które sektory handlu/którzy
użytkownicy portów są szczególnie mobilni. Proszę podać, w odniesieniu do trzech
największych portów w Państwa kraju, głównych użytkowników, którzy przenieśli się do
innych portów w ciągu ostatnich 5 lat, i wyjaśnić, dlaczego to zrobili. Proszę podać, jaki
wolumen obrotu stanowili ci użytkownicy oraz, jeżeli jest znany, port, do którego się
przenieśli.
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Użytkownicy portu mają znaczący wpływ na zachodzące w nim zmiany. Przejawem tego są
m.in. inwestycje infrastrukturalne realizowane przez operatorów terminali portowych, przez co
aktywnie przyczyniają się oni do wzrostu obrotów w porcie. Angażując znaczący kapitał, podmioty
te z reguły nie wycofują się szybko z działalności portowej. Ta prawidłowość dotyczy wszystkich
typów użytkowników portu w różnym stopniu.
Najbardziej mobilną grupą użytkowników są armatorzy.
B. Finansowanie ze środków publicznych inwestycji w infrastrukturę
13. Czy Państwa zdaniem w przypadku inwestycji portowych właściwe byłoby zastosowanie
kryteriów podobnych do podejścia przyjętego dla inwestycji publicznych w infrastrukturę portów lotniczych, przedstawionych w projekcie wytycznych UE dotyczących
pomocy państwa w sektorze lotniczym4? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Z uwagi m.in. na kryteria decydujące o wielkości udzielonej pomocy, jak również ze względu na
specyfikę portów morskich – zastosowanie do inwestycji publicznych w infrastrukturę portów
morskich podejścia podobnego do tego z sektora lotniczego jest niewłaściwe. Specyfika portów
morskich wymaga odrębnego podejścia w tym zakresie.
14. Proszę wskazać, jakie usługi portowe są uważane za część misji publicznej w Państwa
kraju. Jak zdefiniowane i jak regulowane są takie działania? W razie potrzeby proszę
dokonać rozróżnienia między portami i platformami intermodalnymi.
Podmioty zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
(tj. ZMP Gdańsk S.A., ZMP Gdynia S.A., ZMPSiŚ S.A.) mają charakter przedsiębiorstw
użyteczności publicznej. Reguluje to ustawa o portach i przystaniach morskich.
Za misję publiczną uznaje się usługi świadczone przez zarządy ww. portów morskich. Udostępniają
one infrastrukturę portową wszystkim zainteresowanym na równych zasadach. Udostępnianie
ogólnodostępnej infrastruktury dróg kołowych i kolejowych na terenie portu, będącej w zarządzie
podmiotu zarządzającego portem, jest nieodpłatne zarówno dla operatorów portowych, jak
i wszystkich klientów portów. Udostępnianie nabrzeży i akwenów portowych jest odpłatne.
Wysokość opłat tonażowych i przystaniowych zawartych w taryfach portowych jest tak skalkulowana, aby zapewnić utrzymanie i rozwój infrastruktury hydrotechnicznej.
Platformy intermodalne związane z działalnością portową są zarządzane i obsługiwane przez
podmioty prywatne – portowe spółki przeładunkowe, które świadczą swoje usługi dla osiągnięcia
zysku.
15. Czy porty w Państwa kraju prowadzą oddzielne księgi rachunkowe dla usług
świadczonych w ramach misji publicznej?
Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), czyli także Zarządy Morskich Portów,
prowadzą księgi rachunkowe. Możliwe jest wyodrębnienie, o ile istnieje taka potrzeba, w księgach
rachunkowych operacji gospodarczych polegających na świadczeniu usług w ramach misji
publicznej. Jednostki te mogą wyodrębnić koszty i przychody związane ze świadczeniem usług, o
których mowa i ustalić wynik finansowy danej działalności.

4

Zob. tekst projektu wytycznych pod adresem:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/aviation_guidelines_pl.pdf

7

16. Proszę podać typowe źródła finansowania dla każdego rodzaju infrastruktury portowej.
Jakie rodzaje infrastruktury zazwyczaj wymagają wsparcia ze strony państwa na
budowę, wymianę lub konserwację? Proszę wyjaśnić dlaczego.
Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich budowa, modernizacja i utrzymanie
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów są finansowane ze środków budżetu państwa, w
wysokości określonej w ustawie budżetowej. Własność akwenów portowych, własność
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi
Państwa i jest wyłączona z obrotu. Natomiast infrastruktura znajdująca się na gruntach, którymi
gospodaruje podmiot zarządzający portem oraz utrzymanie akwenów portowych są finansowane ze
środków podmiotu zarządzającego.
Podstawowym źródłem finansowania Zarządów Morskich Portów są środki własne oraz wsparcie
ze źródeł publicznych. Ogólnodostępna infrastruktura portowa, związana z realizacją typowych
uprawnień władzy publicznej, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 6, wymaga wsparcia ze
środków publicznych, niemniej jednak, jak zostało to szeroko uzasadnione w odpowiedzi na pytanie
6, jej finansowanie przez państwo nie wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej.
17. Czy potrzeba finansowania ze środków publicznych nowej infrastruktury portowej lub
wymiany i konserwacji istniejącej infrastruktury różni się w zależności od wielkości
portu?
Nie. Finansowanie ze środków publicznych nowej infrastruktury portowej jest realizowane
w zależności od potrzeb.
Porty morskie ze względu na wysoką kapitałochłonność powinny otrzymywać wsparcie na
wspomniane inwestycje. Dofinansowanie tych zadań ze środków publicznych powinno być
uzależnione od wielkości i zakresu prowadzonych inwestycji i stanowić pokrycie części kosztów
kwalifikowanych danego projektu.
18. Proszę wyjaśnić, czy Państwa zdaniem inwestycje w porty i ich eksploatacja są związane
z niedoskonałościami rynku, które uniemożliwiają prywatnym operatorom świadczenie
usług portowych na odpowiednim poziomie bez pomocy państwa.
Ustawa o portach i przystaniach morskich wyraźnie określa przedmiot działalności przedsiębiorstw
podmiotów zarządzających portami m.in. jako „budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację
infrastruktury portowej”. Dlatego też fakt, że to właśnie podmioty zarządzające portami dokonują
inwestycji w infrastrukturę portową, a nie prywatni operatorzy, wynika wprost z obowiązującego
prawa. Ponadto mechanizmy rynkowe nie pozwoliłyby prywatnym operatorom na świadczenie
usług na odpowiednim poziomie bez wsparcia państwa na budowę infrastruktury portowej, z
wykorzystaniem której świadczą usługi
Inwestycje w porty związane są z niedoskonałościami rynku (wysokie koszty stałe,
niedoinwestowanie sektora w przeszłości, długi okres zwrotu z inwestycji – nieakceptowany dla
podmiotów działających na warunkach rynkowych).
Inwestycje w infrastrukturę portową wymagają znacznych nakładów finansowych oraz osiągają
rentowność w długiej perspektywie, dlatego też z ekonomicznego punktu widzenia są obarczone
znacznym ryzykiem. Prywatni operatorzy próbując uzyskać finansowanie zewnętrzne na inwestycje
w infrastrukturę portową musieliby się liczyć ze znacznym kosztem obsługi takiego zadłużenia
(przewyższającym z pewnością średnio rynkowy koszt kredytów), co powodowałoby, że realizacja
tego typu projektów, szczególnie dużych inwestycji infrastrukturalnych, byłaby bardzo utrudniona
albo wręcz niemożliwa. Część inwestycji w porty jest związana bezpośrednio ze strategią państwa
(obronność, bezpieczeństwo energetyczne itp.). Wysokie koszty utrzymania infrastruktury,
szczególnie infrastruktury portowej, powodują konieczność korzystania ze środków publicznych.
8

W związku z niedoskonałością rynku, w analizowanym obszarze występuje reakcja państwa
w zakresie ustalonym ustawą o portach i przystaniach morskich – w postaci wsparcia
niestanowiącego pomocy publicznej (odniesienie do odpowiedzi na pytanie 6).
19. W oparciu o własne doświadczenia proszę wskazać, czy obecność i eksploatacja portu
przynoszą jakieś większe korzyści, tj. pozytywne efekty zewnętrzne, dla regionu? Jakie
podmioty najbardziej korzystają z takich efektów zewnętrznych? Czy obecność
i eksploatacja portu przynoszą również negatywne efekty zewnętrzne i które podmioty są
nimi dotknięte?
Wśród pozytywnych efektów zewnętrznych, wynikających z posiadania i eksploatacji portu,
znajdują się m.in.:
- wzrost i utrzymanie konkurencyjności;
- wzrost zatrudnienia;
- sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu;
- wzmocnienie przedsiębiorczości;
- wzrost efektywności czynników produkcji;
- odciążenie transportu kołowego.
W przypadku dużych portów te pozytywne efekty działalności wpływają na gospodarkę w wymiarze
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wsparcie publiczne przekazywane portom
umożliwia inwestycje, które przynoszą korzyści całej społeczności morskiej, zarówno użytkownikom
portów z Polski, innych państw członkowskich, jak i państw spoza Unii Europejskiej. Inwestycje te
nie uprzywilejowują zatem przedsiębiorców z żadnego konkretnego regionu czy państwa.
Obecność i eksploatacja portu przynoszą znaczące korzyści z tytułu odciążenia transportu
kołowego, co jednocześnie korzystnie wpływa na środowisko naturalne.
Efekty negatywne mogą powstawać na etapie budowy lub rozbudowy portu. Podobnie jak
w przypadku każdej inwestycji infrastrukturalnej, wiążą się one z koniecznością ingerencji
w środowisko naturalne w miejscu budowy, powstaniem odpadów i pozostałości budowlanych,
czasowym wzrostem hałasu itp. Efektami tymi mogą być ewentualnie dotknięte podmioty działające
w sektorze rekreacji i wypoczynku oraz rolnictwa, jednak właściwe prowadzenie procesu realizacji
inwestycji daje możliwość ograniczenia tych niedogodności. Poza tym, jak już wspominano
powyżej, pozytywne efekty eksploatacji portów (dające się zaobserwować w skali makroekonomicznej) znacząco przeważają nad ograniczonymi efektami negatywnymi.
Wymienione wyżej efekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne, dotyczą zarówno środowiska
naturalnego, mieszkańców miasta/regionu/kraju, jak też przedsiębiorców z różnych
branż/sektorów.
20. Proszę wskazać poziom wykorzystania przepustowości portów w Państwa kraju dla
różnych sektorów handlu (kontenerowce, masowce, zbiornikowce, gazowce,
chemikaliowce, transportowce do przewozu samochodów i ładunków specjalnych, promy
pasażerskie, pasażerskie statki wycieczkowe). Czy Państwa zdaniem w sektorze
portowym istnieje problem/potencjalny problem nadmiernej przepustowości lub
zatorów? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Proszę opisać również wszelkie ważne
przyszłe zmiany w zakresie przepustowości portów w Państwa kraju.

Wykorzystanie zdolności przeładunkowych w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej kształtuje się następująco:
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Drobnica
Kontenery
Masowe suche
Masowe płynne
Promy
Ładunki ro – ro
LPG

Gdańsk
63%
90%
40%
34,5%
30%
55%
25%

Gdynia
70%
50%
20%
80%
40%
0%

Szczecin i Świnoujście
73%
43%
58%
47%
73%
0%
21%

21. Czy uważają Państwo, że potrzebne/odpowiednie byłoby podejście uwzględniające wpływ
nowej inwestycji na istniejącą przepustowość, takie jak to przedstawione w motywach 81
i 82 projektu wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze lotniczym?
Specyfika sektora portowego, co zostało już podkreślone w odpowiedzi na pytanie nr 13, powoduje,
że zastosowanie do inwestycji publicznych w infrastrukturę portów morskich podejścia podobnego
do tego z sektora lotniczego jest niewłaściwe.
22. W jaki sposób można by zdefiniować dla portów maksymalne poziomy intensywności
pomocy oparte na progach natężenia ruchu/przepustowości, podobne do tych, które
określono w motywie 92 projektu wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze
lotniczym? Jakie wskaźniki należy stosować do określenia podobnych progów natężenia
ruchu dla portów (na przykład tony ładunku, być może również dokonując rozróżnienia
wg rodzajów ładunku, liczba pasażerów itp.)?
Odnoszenie się do transportu lotniczego jest niewłaściwe.
23. W jakim okresie, Państwa zdaniem, inwestycje o charakterze komercyjnym w infrastrukturę stają się rentowne? Czy istnieją w tym zakresie różnice między rodzajami
przyjmowanego transportu towarowego/liczbą przewożonych pasażerów oraz pod
względem natężenia ruchu?
Co do zasady, okres po jakim dana inwestycja staje się rentowna, zależy od rodzaju projektu,
rodzaju przeładowywanych towarów, natężenia operacji przeładunkowych, ruchu obsługiwanych
pasażerów i innych czynników, które nie zawsze leżą po stronie zarządzającego portem/inwestora.
Część inwestycji (np. niektóre związane z infrastrukturą ogólnodostępną) nie jest rentowna,
ponieważ są to projekty, które nie generują przychodów. W przypadku inwestycji innego typu,
w tym o charakterze komercyjnym – 15, 20, 25 oraz 30 lat to średni okres, po jakim stają się one
rentowne. W przypadku inwestycji w suprastrukturę, stają się one rentowne w okresie do 10 lat,
natomiast w przypadku inwestycji w infrastrukturę, okres po jakim stają się one rentowne, wynosi
powyżej 10 lat.
24. W oparciu o Państwa doświadczenie, czy w przypadku braku wsparcia ze strony państwa
inwestycje w celu zwiększenia obecnej przepustowości portów mają ujemną wartość
bieżącą (tj. zdyskontowany przepływ dochodów w okresie trwania inwestycji nie jest
wystarczający do pokrycia kosztów inwestycji)? Jeśli tak, proszę krótko wyjaśnić
przyczyny ekonomiczne.
Analizując przepustowość portów należy zdawać sobie sprawę, że wpływa na nią wiele różnych
czynników. W przypadku braku wsparcia ze strony państwa inwestycje w celu zwiększenia
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przepustowości charakteryzują się zazwyczaj ujemną wartością bieżącą. Brak wsparcia ze strony
państwa może powodować brak realizacji inwestycji.
25. W jakim zakresie istnieje w Państwa kraju wymóg lub powszechna praktyka wśród
władz portowych opierania decyzji inwestycyjnych na planie biznesowym, tj. ocenie
spodziewanej rentowności projektu inwestycyjnego w stosunku do jego kosztów w okresie
trwania inwestycji?
Praktyka podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o ocenę spodziewanej rentowności
jest stosowana powszechnie, także w podmiotach zarządzających portami w Polsce..
Decyzję inwestycyjną poprzedza dokonanie analizy ekonomicznej opartej na celach
ogólnogospodarczych, uzależnionych od rodzaju infrastruktury i potencjalnych źródeł
finansowania. Jednakże, jak wskazano w odpowiedzi na pyt. 23, część inwestycji,
w szczególności związanych z infrastrukturą ogólnodostępną (nabrzeża, drogi kołowe
i kolejowe na terenie portu, kanały portowe), nie jest rentowna, ponieważ są to projekty, które
nie generują dochodów bądź nie zapewniają odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji.
26. Proszę podać, w odniesieniu do różnych rodzajów infrastruktury portowej, zwykły okres
amortyzacji i wymaganą stopę zwrotu z inwestycji.
Wysokości stawek amortyzacji, jakimi posługują się zarządy portów morskich, wynikają z ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397,
z późn. zm.). O wymaganej stopie zwrotu decyduje rodzaj inwestycji i logika prowadzenia biznesu.
27. Czy uważają Państwo, że stopa dyskontowa w wysokości 5% jest odpowiednia do
obliczania niedopasowania poziomu płynności projektu inwestycji w infrastrukturę5?
Jeśli nie, w jaki sposób wybraliby Państwo stopę dyskontową dla celów obliczania
niedopasowania poziomu płynności dla takich inwestycji i dlaczego?
Stopa dyskontowa w wysokości 5% jest niedoskonałym, ale kompromisowym uśrednieniem dla
wielu różnych projektów inwestycyjnych. Istnieje uzasadnienie dla jej podwyższenia w zależności
od rodzaju inwestycji.
28. Proszę wyjaśnić, w jakim zakresie infrastruktura portowa jest zastępowalna dla różnych
rodzajów ładunków (kontenerowce, masowce, zbiornikowce itp.)?
Wszystkie polskie porty morskie mają charakter uniwersalny. Dlatego możliwe jest zrównoważenie
i zbalansowanie obsługi wszystkich ładunków w portach. Można jednak nadal tę zastępowalność
poprawiać w dłuższej perspektywie.

C. Koszty operacyjne
29. Czy dochody dostawców usług portowych w Państwa kraju na ogół wystarczają na
pokrycie ich kosztów operacyjnych (w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowania,
np. odsetek od zadłużenia)? Czy dochody dostawców usług portowych w Państwa kraju
na ogół wystarczają na pokrycie ich kosztów operacyjnych, z wyłączeniem kosztów
5

„Niedopasowanie poziomu płynności” definiuje się jako różnicę pomiędzy zdyskontowanymi
kwalifikowalnymi kosztami inwestycji oraz zdyskontowanymi dochodami, jakich oczekuje właściciel
infrastruktury z komercyjnego wykorzystania infrastruktury w okresie odniesienia 25 lat.
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amortyzacji i kosztów finansowania? Jeśli nie, proszę wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób
finansują oni dalsze prowadzenie swojej działalności. W szczególności proszę wskazać,
czy jacyś dostawcy usług portowych w Państwa kraju otrzymują wsparcie ze środków
publicznych w celu pokrycia kosztów operacyjnych? Jeśli tak, proszę ich wymienić
i wyjaśnić przyczyny. Jeśli tak, czy finansowanie takich dostawców usług portowych
zazwyczaj jest stałe (np. wysokość finansowania ze środków publicznych jest określona
na daną liczbę lat), czy też działają oni w oparciu o elastyczne budżety (np. gdy
finansowanie ze środków publicznych ulega zwiększeniu w zależności od poniesionych
strat)?
Dochody dostawców usług portowych, w tym operatorów, na ogół wystarczają na pokrycie kosztów
operacyjnych łącznie z amortyzacją i kosztami finansowania.
30. Czy uważają Państwo, że dostawcom usług portowych należy umożliwić otrzymywanie
pomocy operacyjnej w ograniczonym wymiarze i na zasadzie przejściowej, np. na
maksymalny okres 10 lat? Jeśli tak, proszę wyjaśnić na jakiego rodzaju usługi.
Dostawcom usług portowych nie należy umożliwiać uzyskiwania pomocy operacyjnej w żadnym
wymiarze.

D. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
31. Proszę wskazać, czy istnieją w Państwa kraju przypadki rekompensaty dla zarządców
portów lub dostawców usług portowych z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym. Jeśli tak, proszę wymienić te przypadki i wskazać, czy rekompensaty te
przyznaje się na podstawie decyzji z 2005 r. dotyczącej pomocy państwa z tytułu
świadczenia usług publicznych6, czy też na podstawie pakietu z 2012 r. dotyczącego usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym7.
Nie ma takich przypadków.

E. Opodatkowanie osób prawnych mające zastosowanie do portów
Przegląd systemu opodatkowania osób prawnych mającego zastosowanie do podmiotów
zarządzających portami oraz dostawców usług portowych (np. posiadaczy koncesji lub umów najmu
terminali)
32. Proszę przedstawić wyczerpujący opis systemu podatku dochodowego od osób prawnych w
Państwa kraju (w tym podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, podmiotów
podlegających opodatkowaniu, głównego celu itp.). Proszę dostarczyć kopie odpowiednich
przepisów ustawowych, rozporządzeń, wytycznych lub przepisów wykonawczych lub link
6

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom
zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, Dz.U. L 312 z
29.11.2005, s. 67-73.
7

Przepisy należące do pakietu można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html.
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do strony internetowej właściwej instytucji z bezpośrednim dostępem do odpowiednich
dokumentów.
Podmioty zarządzające portami, w zakresie podatku dochodowego, podlegają w Polsce
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ustawie tej zdefiniowane są pojęcia: dochodu, podstawy opodatkowania, wskazana jest
również stawka podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy opodatkowania obowiązująca
wszystkich podatników tego podatku. W wymienionej ustawie zawarte jest także zwolnienie
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla podmiotów zarządzających
portami (art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które zostało
omówione poniżej.
Stosowne informacje dostępne są na następujących stronach internetowych:
- strona Ministerstwa Finansów – podatek dochodowy od osób prawnych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/informacjepodstawowe;jsessionid=BAB0442EA635348AF6A31436CCDD4008
- tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=EF7C915419F426CB01E4E6D0144D954C?id=
WDU19920210086&type=3
33. Czy podmioty zarządzające portami i dostawcy usług portowych w Państwa kraju są objęci
ogólnym systemem podatku dochodowego od osób prawnych, czy też istnieje jakiś szczególny
system podatku od osób prawnych dla portów (dla wszystkich portów lub tylko niektórych)?
Proszę podać wyczerpujący opis takiego szczególnego systemu i dostarczyć kopie
odpowiednich dokumentów zawierających przepisy dotyczące podatku od osób prawnych
mające zastosowanie do portów.
Podmioty zarzadzające portami objęte są ogólnym systemem podatku dochodowego od osób
prawnych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem według ogólnych zasad przewidzianych
w ww. ustawie.
34. W przypadku gdy istnieje szczególny system podatku od osób prawnych dla portów, czy ma
ona jednakowe zastosowanie w odniesieniu do wszystkich portów, czy też istnieją różnice
w zakresie jego stosowania? Jeśli tak, proszę podać te różnice.
Nie istnieje szczególny system opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów zarządzających portami.
35. W przypadku gdy istnieje szczególny system podatku od osób prawnych dla portów, proszę
podać, jakie organy władzy na poziomie krajowym, federalnym, regionalnym lub lokalnym
mają kompetencje do ustanawiania systemu podatku od osób prawnych mającego
zastosowanie do portów.
Nie dotyczy.
36. Zwolnienie z podatku od osób prawnych mające zastosowanie do podmiotów zarządzających
portami oraz dostawców usług portowych
a) Czy porty korzystają z całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od osób prawnych?
Proszę podać, które porty korzystają ze zwolnienia z podatku.
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Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od
podatku dochodowego od osób prawnych są dochody podmiotów zarządzających portami lub
przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o
portach i przystaniach morskich, tj. prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju
portu oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.
b) Jeśli tak, kto jest beneficjentem zwolnienia z podatku? Właściciel portu czy operator portu?
Beneficjentem zwolnienia z podatku są zarządy portów i przystani morskich, czyli podmioty,
których większościowy akcjonariuszem jest Skarb Państwa (w przypadku portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej) lub gmina (w przypadku pozostałych
portów i przystani morskich).
c) Jeśli tak, od kiedy obowiązuje zwolnienie z podatku od osób prawnych?
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje od dnia 6 sierpnia 1997 r.,
czyli od daty wejścia w życie ustawy o portach i przystaniach morskich. Zwolnienie to
wprowadził art. 28 tej ustawy, dodając pkt 26 w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
d) Czy zwolnienie z podatku od osób prawnych zmieniło się od chwili jego wejścia w życie?
Jeśli tak, proszę opisać te zmiany, wskazując datę początku ich obowiązywania.
Zwolnienie to nie zmieniło się od chwili jego wejścia w życie do chwili obecnej.
37. Uregulowania podatkowe mające zastosowanie do portów
a) Czy istnieją uregulowania podatkowe określające indywidualną sytuację podatkową
określonego portu?
Spółki prowadzą działalność na podstawie przepisów ustawy o portach i przystaniach
morskich. Natomiast w sprawach podatkowych zobowiązane są do stosowania ogólnych zasad
prawa podatkowego, tj. powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i
wydanych do niej aktów wykonawczych.
b) Jeżeli tak, to dla jakich portów?
--------------c) Od kiedy obowiązują takie uregulowania?
--------------d) Proszę dostarczyć kopię takich uregulowań.
--------------38. Stawki podatku od osób prawnych
a) Jaka stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma zastosowanie do portów?
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% i ma zastosowanie do portów.
b) Czy obowiązująca stawka podatkowa może być zmniejszona w szczególnych
okolicznościach? Jeśli tak, proszę podać przykład sytuacji, w której możliwe jest obniżenie
podatku.
Obowiązująca stawka podatku nie może być zmniejszana.
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c) Czy faktyczna stawka podatkowa może w praktyce różnić się od stawki ustawowej z powodu
innych czynników niż te oparte na wymogach rachunkowości? Jeśli tak, jaki jest szacunkowy
zakres faktycznej stawki podatkowej?
Faktyczna stawka podatkowa nie różni się od stawki ustawowej. Jednakże na skutek istnienia
dochodów wolnych od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 26. ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych) ulega zmniejszeniu podstawa opodatkowania, co powoduje zmniejszenie wartości
podatku.
39. Inne ulgi podatkowe dla osób prawnych
a) Czy istnieją inne ulgi podatkowe dla osób prawnych, takie jak premie, koszty podlegające
odliczeniu od podatku itp., które są lub mogą być przyznawane w portach w Państwa kraju?
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od
podatku są dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części
przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na
realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o portach i przystaniach morskich
(tj. dochody związane z realizacją przez zarządy portów prerogatyw państwa, a zatem
niezwiązane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą).
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych poza ww. zwolnieniem przedmiotowym
nie istnieją inne ulgi podatkowe odnoszące się w sposób szczególny do portów. Nie ma
również szczególnych odliczeń od podstawy opodatkowania dla portów. Porty, podobnie jak
inni podatnicy, uprawnione są do korzystania z ulg podatkowych np. poprzez odliczanie od
podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii (zgodnie z art 18b ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych), po spełnieniu wszystkich warunków wynikających
z przepisów tej ustawy.
Jednocześnie na zasadach obowiązujących wszystkich podatników, porty mogą korzystać z ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), np. w formie umorzenia
albo rozłożenia zapłaty zobowiązania na raty lub odroczenia terminu płatności.
b) Czy można w Państwa kraju obniżyć podstawę opodatkowania do celów podatku od osób
prawnych w szczególności w odniesieniu do portów? Proszę podać przykład obliczania
podstawy opodatkowania.
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Przychód podlegający opodatkowaniu

2

Koszty uzyskania przychodu

3 (1-2)

Dochód do opodatkowania (strata)

4

Dochody (przychody) wolne od podatku dochodowego

4a

w tym dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części
przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na
realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o portach i przystaniach
morskich

5

Odliczenia od dochodu (w tym straty z lat ubiegłych)
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6 (3-4-5)

Podstawa opodatkowania (strata)

7

Odliczenia od podstawy opodatkowania

8

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania (zmniejszające stratę)

9 (6-7+8)

Podstawa opodatkowania po odliczeniach i zwiększeniach

10 (9*stawka)

Podatek należny

11

Odliczenia od podatku

12 (10-11)

Podatek należny po odliczeniach

Specyficzne dla portów odliczenie występuje w pkt 4a, wszystkie pozostałe pozycje dotyczą
wszystkich podatników.
40. Uzasadnienia
a) Proszę podać główne uzasadnienie istnienia wszelkich ewentualnych korzyści podatkowych dla
portów.
Dzięki korzystaniu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób pranych porty mogą
akumulować dodatkowe środki finansowe na wspieranie rozwoju infrastruktury portowej, przez
inwestowanie środków w nowe inwestycje, czego skutkiem może być wzrost konkurencyjności
portu, rozwój regionu, wygenerowanie nowych miejsc pracy, zwiększenie ilości podmiotów
gospodarczych współpracujących z portem, a w rezultacie ożywienie gospodarcze regionu i
kraju.
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