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Treść  raportu:

Soho Development S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż po analizie prawnej uzasadnienia do wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej „WSA”) opisanego w raporcie bieżącym nr 8/2021 
(uchylającego decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego) oraz zasięgnięciu opinii doradców 
podatkowych, Zarząd Emitenta podjął decyzję odnośnie dalszych przewidywanych działań w przebiegu 
postępowania o którym informowano w raportach bieżących nr 10/2020, 11/2020, 12/2020 i 2/2021 oraz w ramach 
raportów okresowych - dotyczącego rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 
obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory (spółkę zależną 
Emitenta, której Emitent jest następcą prawnym).

Zaskarżona uprzednio do WSA decyzja organu II instancji (dalej „Decyzja”) we wspomnianym postępowaniu 
podatkowym, uchyliła w całości decyzję organu I instancji i przekazywała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 
ten organ. Emitent, po uzyskaniu opinii prawnych, stoi na stanowisku, że w toku postępowania nastąpiło (z 
szeregu powodów) przedawnienie prawa do orzekania o wysokości straty podatkowej.
 
WSA uchylił Decyzję i nakazał organowi II instancji ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z wytycznymi Sądu. 
Organ jest m.in. zobowiązany do udokumentowania przesłanek, które mają znaczenie dla oceny tego czy nastąpiło 
przedawnienie. 

Jednocześnie po analizie uzasadnienia, uznano, iż WSA nie podzielił części zarzutów Emitenta. W odniesieniu do 
wątków nie uwzględnionych przez WSA, Emitent zdecydował się złożyć skargę do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (dalej „Skarga”). 

Emitent złożył również ponowną korektę deklaracji podatkowych, wycofującą skutki skorygowania wcześniej w toku 
postępowania (z przyczyn ostrożnościowych) wykorzystania straty podatkowej za 2014 r. przez Soho Factory.
W ramach dalszego postępowania, Emitent oczekuje na rozpatrzenie Skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny, 
a w przypadku, gdyby postępowanie podatkowe nie zostało umorzone decyzją NSA – na przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania przez WSA oraz ew. na jej powrót do organu II instancji z odpowiednimi zaleceniami 
Sądu. Do momentu rozpatrzenia Skargi postępowanie jest zawieszone.

SOHO DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

SOHO DEVELOPMENT Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

www.sohodevelopment.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 9 2021SOHO DEVELOPMENT

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2021-08-30 Mac iej Wandzel Prezes Zarządu

2021-08-30 Mariusz Omiec iński Członek Zarządu
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