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Treść raportu:

Zarząd spółki Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał z kancelarii podatkowej, ustanowionej w
sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej Emitenta, informacje o wpłynięciu do kancelarii decyzji z dnia 24
października 2019 roku dalej zwana „Decyzją”, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej („Dyrektor IAS”) w Gdańsku
wydaną w sprawie prowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem
rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów
i usług przez Emitenta za miesiące od stycznia do grudnia 2013 roku.
Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Dyrektor IAS utrzymał w mocy decyzję wydaną uprzednio przez
Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni, o której Spółka informowała raportem bieżącym
23/2018 w dniu 23 listopada 218 roku.
Spółka skorzysta z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku. Termin do wniesienia skargi upływa w dniu 5 grudnia 2019 roku.
W dniu dzisiejszym Spółka uregulowała zobowiązanie wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1 673 608,00 zł,
wskazane w decyzji .
Z uwagi, że Spółka w roku 2018 zawiązała rezerwę na ewentualne koszty wynikające z nieprawomocnej decyzji
Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni, sytuacja ta nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe roku bieżącego.
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