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Data sporządzenia: 2020-08-10 

Temat: Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji 

o uchyleniu  w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach  z 31.03.2016 r. nr 

UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku 

VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz o  umorzeniu postępowania w sprawie. 

Podstawa prawna wybierana w ESPI:  

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Numer raportu: 25/2020  

Treść raportu: 

 

Zarząd ”BOWIM” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.08.2020 r. uzyskał od 

pełnomocnika Spółki informację o wydaniu w dniu 7.08.2020 r. przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Katowicach decyzji uchylającej w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania 

podatkowego Emitenta w podatku VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz 

o  umorzeniu postępowania w sprawie zobowiązania Emitenta w zakresie tego podatku za wskazany 

wyżej okres. 

Decyzja została wydana w wyniku szeregu korzystnych dla Spółki wyroków sądów administracyjnych 

orzekających w sprawie, w szczególności ostatniego wydanego w przedmiotowej sprawie wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.11.2019 r. (I FSK 1462/17), objętego raportem bieżącym 

36/2019, a brak przesłanek uzasadniających kontynuowanie postępowania w  sprawie uzasadnił jego 

umorzenie na podstawie art. 208 §1 Ordynacji podatkowej. 

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach jest ostateczna. Organ podatkowy tj. 

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego  w Sosnowcu jest zatem zobowiązany do zwrotu 

Emitentowi kwoty 2.070.754,00 zł. zapłaconego podatku od towarów i usług za wskazane wyżej okresy, 

wraz z odsetkami. 

Objęta niniejszym raportem decyzja  w części odsetkowej wpłynie na wynik Spółki oraz będzie miała 

odzwierciedlenie w przepływach finansowych Emitenta.  

  

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:  

Raport nr 36/2019 – Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 

1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 

r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim 

S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r.  

Raport nr 16/2017 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku 

w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23.09.2016 r. nr  

2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 1494/16) 

 

Raport nr 38/2016 - Decyzja wymiarowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 

 

Raport nr 11/2016 - Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 

  

Raport nr 03/2015 - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
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Raport nr 38/2014 - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach 

 

Raport nr 70/2013 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku 

w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013 r. nr  

PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13) 

  

Raport nr 08/2013 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 


