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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informował w raportach okresowych i bieżących o toczących się 
w Spółce postępowaniach kontrolnych w zakresie rozliczeń w przedmiocie podatku od towarów i usług za lata 
2009-2012 oraz styczeń-luty 2013 r. Postępowania te koncentrowały się na kwestii zbadania czy Spółka 
dochowała należytej staranności w realizowanych transakcjach handlowych. We wcześniejszych raportach 
Emitent poinformował, że postępowania kontrolne za lata 2009-2011 oraz styczeń i luty 2013 r. zostały zakończone 
wynikami kontroli, które nie rodziły konsekwencji finansowych dla NTT System S.A.

Zarząd NTT System S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki Wyniki Kontroli wydane w dniu 
23.11.2018 r. przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (dalej „Naczelnik”), które 
kończą ostatnie niezakończone, z wyżej wymienionych postępowań - postępowanie kontrolne w przedmiocie 
podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r. 

Zakresem kontroli objęto: Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i 
wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 720 ze zm.), w zw. z art. 202 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 
r. o kontroli skarbowej, w otrzymanych, w dniu dzisiejszym Wynikach Kontroli przedstawiono ustalenia i wnioski z 
przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

Otrzymane Wyniki Kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych dla Spółki.
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