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Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym 
informuje, że w dniu 17 marca 2015 r. Spółka dokonała płatności zobowiązania 
podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2008 w kwocie 
2.122.334,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery 
złote) wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.437.402,00 złote. Należność powyższa 
została określona decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach wydaną w dniu 5 
lutego 2015 r. (raport bieżący nr 3/2015 z 17.02.2015 r.). Od powyższej decyzji w dniu 23 
lutego 2015 roku Spółka złożyła odwołanie do Izby Skarbowej w Kielcach jako organu 
wyższej instancji w postępowaniu administracyjnym. Spółka dokonała zapłaty odsetek 
naliczonych za okres od daty złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2008 r. tj. od dnia 31 
marca 2009 roku do dnia 17 marca 2015 r. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika 
Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, uzyskanym w odpowiedzi na zapytanie 
skierowane przez Spółkę, okres od wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia 
otrzymania decyzji nie został uznany przez organ jako okres bezodsetkowy. Organ uznał, że 
nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 24 ust 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli 
skarbowej (Dz. U. z 2011, Nr 41, poz. 214 z późn. zm.). Decyzja została Spółce doręczona 
w terminie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego i 
zdaniem organu wynikło to z przyczyn niezależnych od Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Kielcach. Spółka nie zgadza się z takim stanowiskiem, gdyż uważa że wystąpiły wszelkie 
przesłanki do zastosowania art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej 
(Dz. U. z 2011, Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) i nie znajduje po swojej stronie powodów 
opóźnienia wydania decyzji przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach. W związku z 
odmiennym od Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stanowiskiem 
Spółka złoży zażalenie do Izby Skarbowej w Kielcach na nie uznanie przez organ okresu 
trwania kontroli jako bezodsetkowego. Wartość zapłaconego przez Spółkę zobowiązania 
podatkowego wynikająca z decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach wraz z odsetkami 
wyniosła 3.559.736,00 zł (słownie trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
siedemset trzydzieści sześć złotych) i przekroczyła 10 proc. kapitałów własnych Spółki.  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda 2015-03-17  

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2015-03-17  

Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2015-03-17  
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