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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu analizy prawnej
wyniku kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r. przeprowadzonej przez
Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Organ”) wobec spółki zależnej od
Emitenta – Famur Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka zależna”), Emitent i Spółka zależna
podjęły decyzję o złożeniu korekt deklaracji w podatku od towarów i usług za kontrolowany okres. Przedmiotem
kontroli przeprowadzonej w Spółce zależnej była między innymi zrealizowana w październiku 2013 r transakcja
wniesienia przez Emitenta wkładu niepieniężnego w zamian za akcje wyemitowane przez Spółkę zależną w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 45/2013 z
dnia 29 października 2013 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Organu wyrażonym w wyniku kontroli, podstawa opodatkowania VAT z tytułu aportu
została błędnie ustalona, a w konsekwencji - w ocenie Organu - Spółka zależna zadeklarowała błędną wysokość
podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za październik 2013 roku.
Emitent oraz Spółka zależna po szczegółowej analizie prawnej wyniku kontroli, z ostrożności podjęły decyzję o
dokonaniu korekt deklaracji VAT obejmującej zmniejszenie podatku naliczonego i jednocześnie zmniejszenie
podatku należnego Emitenta. Skutkiem zmniejszenia podatku naliczonego względem wartości wykazanej w
pierwotnie złożonej przez Spółkę zależną deklaracji VAT jest konieczność zwrotu podatku VAT w kwocie
48.899.276,00 zł wraz z odsetkami. Jednocześnie Emitent zdecydował o dokonaniu korekty deklaracji VAT
należnego z tytułu ww. transakcji i oczekuje zwrotu należności w ustawowym terminie.
Emitent informuje, że dokonanie korekty będzie zgodne ze stanowiskiem Organu wyrażonym w wyniku kontroli, a
jej złożenie podyktowane jest troską o prawidłowość obliczania podatku przez Emitenta i Spółkę zależną.
Równocześnie Emitent nadal prowadzi konsultacje prawne związane z rozliczeniem VAT za październik 2013 ,
celem określenia ostatecznego stanowiska Emitenta co do prawidłowego rozliczenia tego podatku. W ocenie
Emitenta i Spółki zależnej sposób rozliczenia podatku VAT w 2013 r. w związku z opisaną powyżej transakcją był
zgodny z obowiązującymi w 2013 r. przepisami prawa oraz z jednolitą w tym zakresie praktyką organów
podatkowych reprezentowaną w wydanych przez organy interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, a
także z obowiązującą w tym czasie linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Ponadto przeświadczenie o
prawidłowym sposobie rozliczenia podatku VAT wynikało z weryfikacji przez organ podatkowy transakcji w
ramach czynności sprawdzających przeprowadzonych w spółce zależnej w listopadzie 2013r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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