WYDARZENIE

ORGAN PODATKOWY NIE MOŻE IGNOROWAĆ UZASADNIENIA
PRAWOMOCNEGO WYROKU SKAZUJĄCEGO – WYROK WSA W
WARSZAWIE, SYGN. AKT III SA/Wa 1342/14
W dniu 27 lutego 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w którym Sąd podzielił stanowisko naszej
Kancelarii i tym samym uchylił niekorzystną dla naszego Klienta decyzję
Dyrektora Izby Skarbowej. Sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nadpłaty
w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów z kapitałów
pieniężnych uzyskanych za pośrednictwem InterBrok – spółki działającej na
rynku finansowym rzekomo inwestującej na Forexie, której wspólnicy zostali
prawomocnie skazani za przestępczą działalność.
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Przy tej okazji Sąd w ustnym uzasadnieniu orzeczenia odwołał się do art. 11
ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego mocy
wiążącej karnych wyroków skazujących. A mianowicie wskazał, że ustalenia
prawomocnego wyroku wiążą Sąd a tym samym pośrednio organy
podatkowe jedynie w zakresie ustaleń wynikających z sentencji wyroku
karnego i co do osoby sprawcy. Mimo, że w przedmiotowej sprawie wyrok
nie dotyczy skarżącego, to organ podatkowy nie może ignorować faktu, że
taki wyrok w ogóle został wydany. W uzasadnieniu wyroku karnego zostały
przedstawione okoliczności wskazujące na rzeczywisty obraz działalności
spółki InterBrok, która była zaplanowana jako piramida finansowa
nastawiona na zysk dla siebie i wspólników. Organ powinien odnieść się do
uzasadnienia tego wyroku oceniając ten wyrok jako jeden z dowodów w
sprawie.
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Na pełne stanowisko Sądu w tej sprawie należy poczekać do pisemnego
uzasadnienia wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2015
r., sygn. akt III SA/Wa 1342/14.
Niniejsza aktualizacja nie ma służyć jako porada podatkowa dotycząca indywidualnych sytuacji ani
jako opinia podatkowa związana z takimi sytuacjami. Rafał Kłagisz Kancelaria Doradcy Podatkowego
nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez
wcześniejszego zasięgnięcia opinii. W celu uzyskania porady podatkowej należy skonsultować się z
doradcą.
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