Raport nr 34/2018
Data: 2018-12-05
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 Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Temat: Informacja o przyjęciu zabezpieczenia złożonego przez
iSource S.A. oraz wysokości odsetek
Zarząd ABC Data S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
33/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada br., informuje, że spółka
zależna iSource S.A. (dalej „iSource”) otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (dalej „Naczelnik”) z dnia 4 grudnia
2018 r.
Pierwsze postanowienie Naczelnika dotyczy przyjęcia do dnia 29 października 2019 r.
złożonego przez iSource zabezpieczenia należności określonych decyzją Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: „Decyzja”), o której Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 33/2018, w postaci gwarancji bankowej, do kwoty 15,2 mln PLN, w
związku z czym, we wskazanym powyżej okresie, do momentu rozpatrzenia złożonej przez
iSource skargi na Decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, brak
będzie konieczności zapłaty przez iSource należności określonych w Decyzji do wskazanej
powyżej kwoty z jej środków własnych.
Konsekwencją przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, było drugie postanowienie
Naczelnika, które dotyczy m.in. wstrzymania do dnia 29 października 2019 r. wykonania
Decyzji w części dotyczącej należności głównej oraz odsetek za zwłokę w kwocie 15,2 mln
PLN.
W ocenie Emitenta i iSource, z analizy treści postanowień wskazanych powyżej wynika, że
Naczelnik błędnie zinterpretował okoliczności, w jakich toczyło się przedmiotowe
postępowanie podatkowe dotyczące iSource i w rezultacie uznał, że do zobowiązania
podatkowego iSource, określonego w Decyzji, należy doliczyć również odsetki za zwłokę
naliczone za okres trwania postępowania, mimo że postępowanie uległo wydłużeniu nie z winy
iSource i tym samym, przy ustalaniu kwoty odsetek za zwłokę nie powinien być wliczany czas
trwania postępowania.
Łączna kwota zobowiązania w związku z Decyzją, ustalona zgodnie z powyższą, zdaniem
Emitenta niesłuszną, interpretacją, na dzień 5 grudnia 2018 r. wynosi 17,1 mln PLN i jest
wyższa o 1,9 mln PLN względem kwoty, w odniesieniu do której Naczelnik przyjął
zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie Decyzji, zgodnie z informacjami powyżej. Emitent
podkreśla, że iSource nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika i będzie składała zażalenia na

postanowienia Naczelnika, kwestionując podstawę naliczenia odsetek za okres trwania
postępowania, które przedłużało się nie z winy iSource SA.
Emitent i iSource podtrzymują stanowisko, że decyzja organu pierwszej instancji nie znajduje
uzasadnienia w stanie faktycznym.
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