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Definicje i skróty
Informacja – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020,
PKP SKM, Spółka – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w (81-002) Gdyni przy ul. Morskiej nr 350A, , zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000076705, NIP 9581370512, REGON 192488478,
PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w (02-305) Warszawie przy
Alejach Jerozolimskich 142A, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
000019193, NIP: 5250000251, REGON 000126801,
Strategia podatkowa – strategia podatkowa realizowana przez Spółkę,
Procedura – oznacza procedury, polityki, instrukcje, w tym także niespisane, faktycznie
stosowane w Spółce w związku z realizacją strategii podatkowej.

Podstawa prawna
Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej za rok podatkowy wynika z art. 27c, w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1406, zwana dalej: „ustawą o CIT”).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podatnicy, których przychody w roku
podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym
roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do
publicznej wiadomości, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości
informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Zgodnie natomiast z komunikatem wydanym w dniu 9 grudnia 2020 r. przez Ministerstwo
Finansów, w który wskazano, że:
„Z uwagi na to, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji
przejściowych, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji
już za rok 2020 rok ...”
PKP SKM, dokonując analizy regulacji prawnych związanych ze spełnieniem tego wymogu,
rozpoznała obowiązek podania do publicznej wiadomości Informacji o realizowanej strategii
podatkowej za rok 2020.
Podatnik zobowiązany do sporządzenia Informacji o realizowanej strategii podatkowej
zamieszcza tę informację (sporządzoną na język polski lub jej tłumaczenie na język polski) na
swojej stronie internetowej w terminie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego. Mając na uwadze, iż rok podatkowy PKP SKM pokrywa się z rokiem
kalendarzowym, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia i opublikowania informacji za rok
2020, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. W tym samym terminie PKP SKM zobowiązana
jest do przekazania właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji o adresie strony
internetowej, na której opublikowana zostanie Informacja o realizowanej strategii
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podatkowej, celem weryfikacji wywiązania się przez Spółkę jako podatnika z obowiązku
opublikowania tej informacji.

Cel Informacji
Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego, o którym mowa w art. 27c
ustawy o CIT.
Katalog wymaganych informacji objętych zakresem raportowania określa treść art. 27c ust. 2
ustawy o CIT. Informacje te w kontekście poszczególnych obszarów podatkowych stanowią
zbiór kluczowych informacji pozwalających zaprezentować aktywność PKP SKM jako
podatnika. Zakres publikowanych informacji składających się na strategię podatkową Spółki
uwzględnia charakter, rodzaj oraz rozmiar prowadzonej przez PKP SKM działalności. Mając na
względzie obowiązujące przepisy prawa oraz dążenie przez PKP SKM do transparentności
podatkowej, która z jednej strony stanowi element relacji z organami administracji publicznej,
z drugiej zaś wynika z faktu, iż PKP SKM jako podmiot realizujący cele służby publicznej,
prowadzi swoją działalność w obszarze mającym szczególne znaczenie ze względu na ważny
interes publiczny, który podlega reglamentacji. Przedstawia informacje o realizowanej
strategii podatkowej, który obejmuje:
•

informacje o stosowanych przez podatnika:
o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających
ich prawidłowe wykonanie,
o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej,

•

informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z
podziałem na podatki, których dotyczą,

•

informacje o:
o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w
tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej
Polskiej,
o planowanych
lub
podejmowanych
przez
podatnika
działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,

•

informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
o wiążącej informacji stawkowej,
o wiążącej informacji akcyzowej,
o indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
o ogólnej interpretacji podatkowej,

•

informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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Informacje o Spółce
Powstanie PKP SKM związane było z komercjalizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Państwowe, które w 2001 roku zostało przekształcone w spółkę
prawa handlowego Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, będącą „spółką-matką” dla
„spółek-córek” tworzącej się Grupy PKP.
PKP SKM jest spółką zależną, która wchodzi w skład Grupy PKP. Jednostką posiadającą
większościowy udział w kapitale zakładowym PKP SKM, jest spółka PKP SA., która pełni funkcję
jednostki dominującej w Grupie PKP.
PKP SKM nie posiada akcji i udziałów w innych spółkach.
Swoją działalność gospodarczo-eksploatacyjną Spółka rozpoczęła z dniem 1 lipca 2001 r.,
przejmując pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Zakładu
SKM w Trójmieście w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Decyzja ta, dała szansę na racjonalne
i rynkowe wykorzystanie całego majątku oraz dalszy rozwój inwestycyjny i technologiczny PKP
SKM.
PKP SKM działa w warunkach gospodarki regulowanej, organem regulacyjnym jest Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego, na rynku, który nie jest całkowicie wolny pod względem pełnej
swobody działalności gospodarczej i konkurencyjnej.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:
• Decyzją z dnia 27 lutego 2004 r., Nr: TRL/1/04 zezwolił PKP SKM na wykonywanie
przewozów kolejowych osób na zarządzanej przez Spółkę linii kolejowej nr 250 oraz
wykonywania na niej przewozów kolejowych (podstawa prawna: art. 5 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym),
• Decyzją z dnia 27 lutego 2004 r., Nr: WPO/047/2004 przyznał PKP SKM licencję na
wykonywanie przewozów kolejowych osób (podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).
PKP SKM posiada również koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej
na zarządzaniu liniami kolejowymi (koncesja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Nr TK5-483-57/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku) i na jej podstawie zarządza linią kolejową
nr 250 Gdańsk Śródmieście – Rumia (jako Zarządza infrastruktury kolejowej w rozumieniu
ustawy o transporcie kolejowym).
Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej PKP SKM jest:
•
•

świadczenie publicznych usług transportu zbiorowego w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich,
zarządzanie infrastrukturą kolejową, w szczególności linią kolejową nr 250.

Stosownie do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym, PKP SKM jest
przedsiębiorcą, który łączy funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego poprzez zarządzanie
infrastrukturą kolejową i wykonywanie miejskich i podmiejskich przewozów kolejowych na
wydzielonych sieciach lub liniach kolejowych o zasięgu lokalnym lub regionalnym
przeznaczonych wyłącznie do wykonywania miejskich lub podmiejskich przewozów
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kolejowych. Poza PKP SKM funkcje te łączą jedynie dwa podmioty funkcjonujące na polskim
rynku kolejowym. Są to PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wykaz przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika
kolejowego zawiera Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego
2016 r.
Spółka działa w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego
i krajowego oraz aktów normatywnych własnych Spółki. U podstaw jej działalności leżą
w szczególności:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69
i (EWG) nr 1107/70,
2. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
(w zakresie obowiązującym Spółkę zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym),
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
5. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w
sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej,
7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika
kolejowego,
8. Umowa Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Uwagi wstępne
Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie
ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Strategia podatkowa Spółki ukierunkowana jest na rzetelną, prawidłową i terminową
realizację obowiązków podatkowych.
Strategia podatkowa wspiera strategię biznesową oraz odzwierciedla działalność gospodarczą
Spółki. Kwestie podatkowe traktowane są przy tym jako zagadnienie odpowiedzialności Spółki.
Płacenie podatków w kwocie i terminie wymaganym przepisami prawa podatkowego jest
zwrotem części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego
zasoby.
Strategia podatkowa PKP SKM stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki
umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki. Jest ona
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spójna z wartościami etycznymi PKP SKM jako podmiotu działającego w sferze działalności
o charakterze użyteczności publicznej.
Realizowana Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania Spółką, w tym ryzykiem
podatkowym wpływając na zapobieganie powstaniu ryzyk podatkowych. Strategia podatkowa
Spółki zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań publicznoprawnych,
z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz
podmiotów współpracujących
Realizowana przez Spółkę Strategia podatkowa obejmuje w szczególności:
•
•
•
•
•

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie szeroko
definiowanego prawa podatkowego związanych z działalnością Spółki.
Utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi w oparciu o współpracę.
Zapewnienie spójności przyjętej strategii podatkowej z ogólną strategią gospodarczą
Spółki.
Staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.
Stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa
podatkowego, rozwiązań, w tym ulg w celu ograniczenia kosztów podatkowych
prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że te rozwiązania nie są
wykorzystywane do celów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem.

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie
Wdrożony i realizowany w Spółce zespół działań mający na celu prawidłowe wykonywanie
funkcji podatkowej, tj. zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych, dotyczy
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Obejmuje on system wdrożonych przez Spółkę mechanizmów wykonywania i kontroli pod
względem prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych, w tym w zakresie
zapewnienia wiarygodności i kompletności deklaracji podatkowych, ujawnianych w nich
informacji, zgodności z prawem deklarowania i regulowania zobowiązań podatkowych.
Zarządzanie realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie wymaga stosowania procedur (wytycznych,
instrukcji), tj. przyjętego sposobu postępowania w Spółce, opisu ustalonego przebiegu
procesu wskazującego w szczególności osoby odpowiedzialne, ich uprawnienia i zakres
odpowiedzialności.
Wszelkie decyzje biznesowe Spółki i podejmowane przedsięwzięcia poprzedzone są
identyfikacją, oceną i oszacowaniem poziomu ryzyka podatkowego. Spółka ma niski apetyt na
ryzyko podatkowe. Każdorazowo dąży do minimalizacji ryzyka i eliminacji obszarów
potencjalnych sporów z organami administracji podatkowej. W przypadku kluczowych decyzji
biznesowych Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców oraz możliwości uzgodnień
z organami administracji skarbowej, w szczególności w formie indywidualnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego.
Spółka na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany w przepisach prawa podatkowego.
Z odpowiednim wyprzedzeniem podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia zgodności
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procesów, procedur i systemów finansowo-księgowych z przepisami prawa oraz terminowości
wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Na całokształt działań Spółki w ramach realizowanych procesów i procedur składają się
w szczególności:
• realizacja procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółki, w tym
przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur,
• kontrola wewnętrzna i zewnętrzna realizacji procesów związanych z wykonywaniem
funkcji podatkowej Spółce, w tym audyt wewnętrzny i zewnętrzny, w szczególności
przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur,
• zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce
Procedur.
W zarządzaniu realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, Spółka realizuje i zarządza w szczególności
następującymi procesami:
• procesy związane z realizacją operacji finansowych i gospodarczych,
• procesy kontroli realizowanych operacji finansowych i gospodarczych,
• procesy kontroli kluczowych procesów realizowanych w Spółce, w tym mechanizmy
kontroli dotyczące procesu sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń, środków trwałych,
zapasów, transakcji bankowych, podmiotów powiązanych,
• procesy kontroli stosowanych systemów informatycznych,
• realizacja i kontrola realizacji procesów komunikacji w Spółce.
Procesy związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie dotyczyły m.in.:
• podatku dochodowego od osób prawnych,
• podatku od towarów i usług,
• podatku dochodowego od osób fizycznych,
• zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatków i opłat lokalnych.
W zarządzaniu wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka wdrożyła i stosowała, w szczególności
Procedury (w tym takie, które jedynie w ograniczonym zakresie dotyczą realizacji obowiązków
podatkowych).
Procedury mające formę dokumentów, podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji.
Stanowią dokumenty wewnętrzne Spółki, niepodlegające publikacji na zewnątrz. W Spółce
funkcjonują także niesformalizowane (nie mające formy spisanego dokumentu) Procedury,
w tym procesy w zakresie kalkulacji podatków oraz procedury weryfikacji i kontroli
prawidłowości realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego ciążących na Spółce.
Procesy te obejmują wszystkich pracowników Spółki, także tych którzy nie zajmują się
bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi ale odpowiadają za realizację zdarzeń
gospodarczych zachodzących w Spółce i przekazanie wyczerpujących informacji o charakterze
tych zdarzeń oraz związanej z nimi dokumentacji istotnych z punktu widzenia rozliczeń
podatkowych Spółki.
Spółka stosowała w szczególności następujące Procedury:
o procedura zarządzania jakością,
o procedura zarządzania bezpieczeństwem Informacji,
7

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP,
instrukcja w sprawie zasad i trybu wykonywania kontroli gospodarczej,
regulamin auditowania i ustalania oceny,
regulamin udzielania zamówień publicznych;
procedura zarządzania procesami inwestycyjnymi,
procedura, nadzór nad dostawami materiałów i usług,
procedura bezpieczeństwa teleinformatycznego,
polityka rachunkowości,
procedura obiegu, kontroli, akceptacji, dekretacji dokumentów, w tym finansowych,
procedura sporządzania dokumentacji cen transferowych i zasady sporządzania
dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi,
elektroniczny obieg dokumentów, w tym moduły tego systemu: faktury sprzedaży,
opłaty, zaliczki, kasa, oczekiwane płatności, refakturowanie, rejestr umów i zamówień,
wytyczne w zakresie podziału i dekretacji kosztów ze względu na rodzaj prowadzonej
działalności oraz zasady postępowania przy realizacji usług komercyjnych,
karty procesów w zakresie: deklaracji podatkowych w tym: podatku dochodowego od
osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób
fizycznych, sporządzania faktur, JPK, weryfikacji kontrahentów, rozliczenia wydatków,
kosztów wynagrodzeń, zwrotu wydatków, kosztów podróży służbowych,
dysponowania środkami ZFŚS,
instrukcja rachunkowo – kasowa dla kas biletowych oraz kasy spółki,
regulamin poboru i rozliczania zaliczek do rozliczania,
procedura realizacji zleceń płatniczych.

W ocenie Spółki ww. Procedury pozwalają na efektywne i prawidłowe zmierzenie się
z obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej
przez Spółki działalności. Procedury oraz zasady działania podlegają modyfikacjom
pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych
oraz w otoczeniu gospodarczym Spółki. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe
i prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Mając na uwadze zasadę transparentności w kontaktach z organami podatkowymi, Spółka
terminowo odpowiada na wszelkie zapytania organów podatkowych.
W roku 2020 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej.

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją
o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji
podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

8

Spółka w 2020 r. wywiązywała się terminowo ze wszystkich dotyczących jej obowiązków
podatkowych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie: regulowania
zobowiązań podatkowych, wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz informacyjnych.
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, na którym ciąży nieograniczony obowiązek
podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
W 2020 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych.
Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za rok
podatkowy 2020 r. PKP SKM, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również
zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka, w ustawowym terminie, składała deklaracje
VAT Jednolite Pliki Kontrolne.
Obowiązki podatkowe Spółki, jako podatnika i płatnika podatków, dotyczyły m.in.
następujących podatków:
• podatku dochodowego od osób prawnych,
• podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatku od towarów i usług,
• podatku od nieruchomości,
• opłat lokalnych.
Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie
społeczne wobec swoich pracowników.
Za rok objęty niniejszą Informacją Spółka składała deklaracje podatkowe do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku pełnienia obowiązków płatnika – także
przekazywała do podatników informacje, związane z powyższymi obowiązkami, w podziale na
poszczególne podatki. Za rok podatkowy 2020 Spółka złożyła m.in deklaracje na:
•
•
•
•
•

podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek od towarów i usług,
podatek od nieruchomości,
dot. opłat lokalnych.

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej
W roku 2020 Spółka nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego Spółki.
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5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
W dniu 29 stycznia 2020 r. nastąpił wpis do Krajowego Rejestru Sądowego skutkujący
podwyższeniem kapitału zakładowego PKP SKM do wartości 168.119.000,00 zł tj.
o 2.200.000,00 zł poprzez utworzenie 4.400 nowych udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Miasta Gdynia (4.000 udziałów) oraz
Gmina Miejska Rumia (400 udziałów). Wkład pieniężny został wniesiony przez Gminy
w grudniu 2019 r.
Ponadto na dzień 31.12.2020 r. w pozycji Pozostałe kapitały rezerwowe, Spółka
w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 wykazała wniesienie środków pieniężnych przez
Gminę Miejską Rumia tytułem podwyższenia kapitału zakładowego PKP SKM.
Podwyższenie kapitału zakładowego PKP SKM spowodowało zmiany w strukturze
własnościowej PKP SKM, jednak udziałowcem większościowym wciąż pozostaje PKP S.A.
Udział Gminy Miasta Gdynia oraz Gminy Miejskiej Rumia jest mniejszy niż 25%.
Dodatkowo w dniu 31.07.2020 r., PKP SKM zawarła z PKP S.A. aneks do umowy nr D55-KPN9L/02 z dnia 30.12.2002 r., której przedmiotem jest oddanie do odpłatnego korzystania linii
kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią kolejową, wskutek
którego została skorygowana wartość aktywów netto objętych przedmiotową umową o
W wyniku zawartego aneksu wyłączono z umowy nr D55-KPN-9L/02 środek trwały, który
został postawiony w stan likwidacji.

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy
o podatku od towarów i usług
Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)
Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art.
7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722
i 1747).
Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej
Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej
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Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.
2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a
§ 10 Ordynacji podatkowej
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W imieniu PKP Szybko Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Informację o realizowanej
strategii podatkowej składają
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