
Data sporządzenia: 2019-12-12 

 

Temat: Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku uwzględniającego skargę 

Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 

w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za styczeń - 

sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK- 3.4103.1.2017.16  

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Numer raportu: 39/2019  

 

Treść raportu: 

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.12.2019 r. uzyskał od 

pełnomocnika Spółki informację o wydaniu w tym dniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o 

sygn. I FSK 1609/18 uwzględniającego skargę kasacyjną Spółki od niekorzystnego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o sygn. I SA/Op 55/18, oddalającego skargę Spółki 

na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu o nr 388000-

COP.4103.1.2017.5 utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 

Opolu o nr 388000-CKK-3.4103.1.2017.16, określającą Spółce kwotę zobowiązania podatkowego w 

podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5.578.316 zł wyższej niż 

wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych przez Spółkę. 

 

Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji a kwotami zadeklarowanymi przez Spółkę wynikała 

z kwestionowanego przez Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez 

jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do Spółki, na tej podstawie, że podmioty które 

dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się nadużyć 

związanych z rozliczeniem podatku VAT.  

 
W wyniku uwzględniania skargi kasacyjnej: 
 
Sprawa została przekazana za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu do 
Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu w celu jej ponownego rozpoznania, 
z uwzględnieniem wytycznych wskazanych przez Naczelny Sąd Administracyjny; 

 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny. Emitent oczekuje na pisemne 
uzasadnienie wyroku. 
 

 
Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: 
 
Raport nr 18/2018 – Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyroku w 
sprawie skargi Emitenta na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu 
numer 388000-COP.4103.1.2017.5 
 
Raport nr 70/2017 - Informacja o decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu 
numer 388000-COP.4103.1.2017.5, utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, 
określającej kwotę zobowiązania podatkowego Spółki za styczeń - sierpień 2012 r. 
Raport nr 54/2017 - Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Opolu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji 
określającej kwotę zobowiązania podatkowego za okres styczeń - sierpień 2012 r. 
 
Raport nr 53/2017 - Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Opolu decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za okres styczeń - sierpień 2012 r., o 
numerze 388000-CKK-3.4103.1.2017.16 


