Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg
podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12.04.2019 roku

Zarząd Impel S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna
Emitenta, tj. Hospital Service Company Sp. z o.o. spółka komandytowa (Spółka)
odebrała protokół z badania ksiąg podatkowych (Protokół), w związku
z przekształceniem zakończonej kontroli celno-skarbowej w postepowanie
podatkowe prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (UKS)
w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia
2015 roku.
O wynikach kontroli celno-skarbowej Emitent informował w raporcie bieżącym numer
35/2018 w dniu 8 listopada 2018 roku, a także w ostatnim raporcie okresowym za rok
2018, publikowanym w dniu 2 kwietnia 2019 roku.
Z odebranego w dniu dzisiejszym Protokołu wynika, iż zdaniem UKS w wyniku
przeprowadzonego postępowania stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu
podatku od towarów i usług za cztery kwartały 2015 r., polegające na
nieprawidłowym zastosowaniu zwolnienia z podatku od towarów i usług w stosunku
do usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych, w których wykonywana jest
działalność lecznicza.
Treść Protokołu nie określa kwoty potencjalnej zaległości podatkowej.
W ocenie Spółki, zwolnienie z VAT było stosowane w sposób prawidłowy, ponieważ
Spółka posiada status podmiotu leczniczego, a usługi świadczone przez Spółkę
spełniają przesłanki ustawowe do zwolnienia z VAT, a w szczególności służą
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Dodatkowo wskazać należy, iż w takim samym stanie faktycznym, w zakresie
podatku VAT za 2014 r., wydana została decyzja Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.04.2018 r. (nr 0201-IOV1.4103.181.2017)
potwierdzająca prawidłowość rozliczeń podatkowych Spółki w zakresie podatku VAT.
Spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Protokole, dlatego też zamierza
skorzystać z prawa do wniesienia zastrzeżeń do Protokołu w terminie do 26 kwietnia
b.r.
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