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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) informuje, że otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej 
przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy („US”) w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2016 oraz 2017 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). 

W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu 
umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 
17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). 

W Wyniku kontroli US nie uznał prawa Spółki do korzystania ze zwolnienia z poboru podatku u źródła.

Przyjęcie wniosków wynikających z Kontroli dotyczących korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u 
źródła w okresie objętym Kontrolą, skutkowałaby obowiązkiem zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w 
wysokości odpowiednio:
- za rok 2016: 7,3 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 
2,8 mln zł
- za rok 2017: 8,2 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 
2,5 mln zł. 

Spółka ma [14] dni na ustosunkowanie się do Wyniku kontroli i analizuje dalsze działania w odniesieniu do 
Kontroli i jej Wyniku. Zakończona kontrola celno-skarbowa może przekształcić się w postępowanie podatkowe.
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