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Treść Raportu:  
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 w sprawie kontroli podatkowej 

w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 

od kwietnia do grudnia 2016 r. oraz informacji przekazywanych w tym zakresie 

w ramach raportów okresowych (w szczególności w Sprawozdaniu za 2019 r.), 

Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, 

że w dniu 29 września 2021 r. Emitent powziął od swojego pełnomocnika, 

ustanowionego w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym wobec 

Spółki w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 

rozliczeniowe od kwietnia do grudnia 2016 r., informację o wydaniu negatywnej 

decyzji przez Urząd Skarbowy w Radomiu, kwestionującej zastosowanie stawki 

0% VAT dla transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). 

Wartość spornych należności z tytułu podatku VAT, zidentyfikowanych przez 

organ podatkowy jako zaległość podatkowa w protokole kontroli za ww. okres, 

wynosi 305 tys. zł. 

Emitent podtrzymuje ocenę, iż decyzja i stanowisko organu podatkowego jest 

nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami ustawy VAT, warunkiem zastosowania 

stawki 0% dla transakcji WDT jest sprzedaż towarów do innego podatnika na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego niż Polska. 

Omawiane warunki zostały spełnione, co także znajduje potwierdzenie  

w niekwestionowanej przez organ podatkowy dokumentacji transakcyjnej. 

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 2, art. 223 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

Emitentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na chwilę obecną, ww. decyzja nie 

jest prawomocna i nie podlega wykonaniu.  

O uprawomocnieniu się decyzji, jak również o dalszych krokach w procedurze 

odwoławczej, w tym m.in. o wniesieniu odwołania lub ew. w dalszej kolejności 

skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą 

decyzję, jak również o ewentualnym podtrzymaniu tej decyzji na kolejnych 

etapach procedury odwoławczej, Emitent będzie informował w trybie raportów 

okresowych. Natomiast o ewentualnej zmianie/uchyleniu powyższej decyzji na 

korzyść Emitenta, Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów bieżących. 
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