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Treść raportu:

W uzupełnieniu informacji przekazywanych przez NTT System S.A. w raportach okresowych za minione okresy 
sprawozdawcze, w tym ostatniego raportu, przekazanego za trzeci kwartał 2016 r., Zarząd Emitenta informuje, iż 
Spółka otrzymała z kancelarii doradztwa podatkowego, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej 
NTT System S.A., informację o wpłynięciu do kancelarii decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie datowanej 
22 grudnia 2016 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w tej decyzji podzielił jedynie częściowo stanowisko Emitenta, wyrażone w 
odwołaniu z dnia 5 maja 2016 r., wniesione przez Spółkę, od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r.
Spółka z ostrożności procesowej w całości opłaciła kwotę wynikającą z w/w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Warszawie, utrzymaną w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i z tytułu tych decyzji nie ma 
żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Spółki postanowił:
- uchylić decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej określenia w podatku od towarów i usług kwoty 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za grudzień 2008 
r. i określić za grudzień 2008 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w wysokości: 
1.586.385,00 zł;
- w pozostałej części utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
NTT System S.A nie zgadza się z taką decyzją oraz z oceną prawną dokonaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 
Warszawie. Decyzji tej, podobnie jak wcześniejszej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, 
Emitent zarzuca liczne naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania i będzie wnosić o 
jej uchylenie.
Zastrzeżenia organu pierwszej instancji, podtrzymane przez organ drugiej instancji, dotyczą wyłącznie transakcji 
związanych z realizacją zamówień, dotyczących przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(dalej: MEN), którego realizacja miała miejsce w grudniu 2008 r. Emitent, mając wiedzę popartą licznymi 
dowodami (w tym wyrokami sądów, dotyczącymi innych podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia 
MEN), o autentyczności przeprowadzonych przez niego transakcji, które zakwestionowane zostały przez organ w 
trakcie postępowania i wpłynęły na treść ustaleń poczynionych przez organ w przedmiotowej decyzji, jest w pełni 
przekonany o pozytywnym dla niego zakończeniu sprawy, niezależnie od tego na jakim etapie postępowania 
zostanie ona zakończona. Do prowadzenia sprawy zaangażowani zostali doradcy podatkowi, którzy są 
pełnomocnikami NTT System S.A. w tym sporze. Przeprowadzona przez nich analiza materiałów dowodowych w 
kontekście obowiązujących przepisów, potwierdza możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przez 
Spółkę.
Zarząd NTT System S.A. analizując ryzyko opisywanej powyżej sprawy oraz mając na względzie możliwe tryby 
odwoławcze, jak i dowody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie, świadczące na korzyść jednostki, ale 
również biorąc pod uwagę nasilającą się w ostatnim okresie agresywną pro fiskalną politykę organów 
skarbowych (nie zawsze opartą o fakty, a często o oskarżenia niepoparte odpowiednim materiałem dowodowym, 
który często nie jest obiektywny oraz przerzuceniem na podatnika ciężaru udowodnienia zgodnego z prawem 
działania przed sądem), już w 2014 r. uznał, że istnieje realne zagrożenie negatywnego zakończenia sprawy, na 
które jednostka nie będzie miała wpływu i które w ocenie Zarządu nie jest związane z rzeczywistymi błędami czy 
nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Ryzyko to oszacowano na 50%. W celu zabezpieczenia Spółki przed 
negatywnymi skutkami sporu z UKS, Zarząd NTT System S.A. postanowił, na podstawie uchwały, w sprawozdaniu 
finansowym za 2014 r., utworzyć rezerwę w kwocie 2,5 mln PLN na połowę potencjalnych, szacowanych kosztów 
związanych ze sporem z Urzędem Kontroli Skarbowej w Warszawie, związanych z kwestionowaniem przez urząd 
rozliczeń w podatku VAT za grudzień 2008 r. W ocenie Zarządu kwota ta jest adekwatna do aktualnego zagrożenia i 
stanu wiedzy Zarządu.
W ocenie NTT System S.A. potencjalne maksymalne zagrożenie, płynące z utrzymania w mocy Decyzji Dyrektora 
UKS na kolejnych etapach postępowania odwoławczego, oszacować można na kwotę 2,5 mln zł zaległości 
podatkowej, należne odsetki od dnia powstania zaległości, koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty 
obsługi prawnej i sądowe.
Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Emitentowi 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Spółka z 
niego skorzysta. NTT System S.A. planuje podjąć odpowiednie kroki prawne, mające na celu wykazanie braku 
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niego skorzysta. NTT System S.A. planuje podjąć odpowiednie kroki prawne, mające na celu wykazanie braku 
podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń.
Celem przekazania niniejszego raportu przez Emitenta jest uzupełnienie informacji przekazanych wcześniej w 
raportach okresowych, mimo, iż kwota dodatkowego zobowiązania wynikająca decyzji nie jest istotna dla sytuacji 
Spółki i została przez nią uregulowana.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-12-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2016-12-30 Krzysztof Porębski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Porębski
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