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Treść raportu:

W uzupełnieniu informacji przekazanych przez NTT System S.A. w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 30 grudnia
2016 r. oraz w raportach okresowych za minione okresy sprawozdawcze, w tym ostatniego raportu, przekazanego
za I kwartał 2017 r., Zarząd Emitenta informuje, iż do Spółki w dniu 24 maja 2017 r. wpłynęła decyzja Naczelnika
Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (dalej „NMUCS”) w Warszawie, datowana 11 maja 2017 r., w
przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Decyzja ta jest ściśle związana z wcześniej
otrzymaną przez Spółkę decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie a następnie decyzją Dyrektora
Izby Skarbowej w Warszawie (opisaną w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.), w przedmiocie
podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r. NMUCS w Warszawie w swej decyzji dotyczącej podatku
dochodowego od osób prawnych zakwestionował te same transakcje, które wcześniej zostały zakwestionowane
w podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r. W wyniku powyższego NMUCS określił Emitentowi
zobowiązanie podatkowe w kwocie o 2,7 mln PLN wyższej od kwoty pierwotnie wykazanej przez Spółkę.
NTT System S.A nie zgadza się z taką decyzją oraz z oceną prawną dokonaną przez NMUCS w Warszawie. Decyzji
tej, podobnie jak wcześniejszej wydanej decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r.,
Emitent zarzuca liczne naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania i będzie wnosić o
jej uchylenie.
Zastrzeżenia organu pierwszej instancji, dotyczą wyłącznie transakcji związanych z realizacją zamówień,
dotyczących przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN), którego realizacja miała
miejsce w grudniu 2008 r. Emitent, mając wiedzę popartą licznymi dowodami (w tym wyrokami sądów,
dotyczącymi innych podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia MEN), o autentyczności
przeprowadzonych przez niego transakcji, które zakwestionowane zostały przez organ w trakcie postępowania i
wpłynęły na treść ustaleń poczynionych przez organ w przedmiotowej decyzji, jest w pełni przekonany o
pozytywnym dla niego zakończeniu sprawy, niezależnie od tego na jakim etapie postępowania zostanie ona
zakończona. Do prowadzenia sprawy zaangażowani zostali doradcy podatkowi, którzy są pełnomocnikami NTT
System S.A. w tym sporze. Przeprowadzona przez nich analiza materiałów dowodowych w kontekście
obowiązujących przepisów, potwierdza możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przez Spółkę.
NTT System S.A. jest w pełni przekonana o pozytywnym dla niej zakończeniu sprawy, niezależnie od tego na jakim
etapie postępowania zostanie ona zakończona. Do prowadzenia sprawy zaangażowani zostali doradcy podatkowi,
którzy są pełnomocnikami Spółki w tym sporze. Przeprowadzona przez nich analiza materiałów dowodowych w
kontekście obowiązujących przepisów, potwierdza możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przez
Spółkę. W związku z powyższym na obecnym etapie Zarząd uznał za niezasadne tworzenie rezerw z tytułu tego
sporu.
Decyzja NMUCS w Warszawie nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i wynikające z niej
zobowiązanie nie jest wymagalne. Emitentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie i Spółka z niego skorzysta. NTT System S.A. planuje podjąć odpowiednie
kroki prawne, mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń.
Celem przekazania niniejszego raportu przez Emitenta jest uzupełnienie informacji przekazanych wcześniej w
raportach: bieżącym i okresowych, mimo, iż kwota dodatkowego zobowiązania wynikająca decyzji nie jest istotna
dla sytuacji Spółki.
.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.

Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta)
05-077 Warszawa-Wesoła

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Zakręt

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Trakt Brzeski

89
(ulica)

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

NTT SYSTEM S.A.

RB 7 2017
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98

+48 (22) 773 62 99

(telefon)

(fax)

inwestor@ntt.pl

www.ntt.pl
(e-mail)

(www)

113-25-18-415

15854360
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2017-05-24

Jacek Kozubowski

Wic eprezes Zarządu

Jacek Kozubowski

2017-05-24

Krzysztof Porębski

Wic eprezes Zarządu

Krzysztof Porębski

Komisja Nadzoru Finansowego

2

