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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka"), w związku z dużym zainteresowaniem akcjonariuszy oraz przedstawicieli
rynku kapitałowego i finansowego statusem czynności kontrolnych prowadzonych wobec Spółki oraz sporów
Spółki z organami podatkowymi, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydanej w dniu 5 kwietnia
2017 r. decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej „Decyzja”) dotyczącej rozpatrzenia
odwołania Spółki od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (dalej: Dyrektor UKS) z dnia 30
listopada 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, listopad i grudzień 2009 r.
Niekorzystna dla Spółki decyzja Dyrektora UKS określała Spółce dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku VAT w
kwocie 1,3 mln PLN plus odsetki od zaległości podatkowej. O wyżej wymienionej decyzji Spółka informowała w
raportach okresowych.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w swojej Decyzji, postanowił uchylić zaskarżoną decyzję
Dyrektora UKS i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Organ odwoławczy jako jedną z przyczyn wydanego rozstrzygnięcia wskazał liczne naruszenia prawa w zakresie
przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego. Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej mogło mieć wpływ na wynik sprawy. W ocenie organu
odwoławczego okoliczności, które były podstawą do wydania decyzji przez Dyrektora UKS, nie uzasadniają w
sposób przekonywujący i obiektywny stwierdzenia, że Strona nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji
kontrahentów. Niezależnie od powyższego, w rozpatrywanej sprawie, w okresie po wydaniu skarżonej decyzji,
ujawnione zostały nowe materiały dowodowe.
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Emitentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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