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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2022 z dnia 9 marca 2022 roku oraz informacji zamieszczonych m.in. w 
raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku odnoszących się do postępowania w sprawie interpretacji 
podatkowej, Zarząd MOLECURE SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 6 grudnia 2022 r. odbyło się niejawne 
posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego [NSA], który oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej złożoną na korzystne dla Spółki orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie, o którym Spółka informowała ww. raportem bieżącym. 

Zarząd Spółki przypomina, że orzeczeniem, o którym mowa powyżej, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 
interpretację podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w części zaskarżonej przez Spółkę, tj. w zakresie 
możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% do dochodów z 
kwalifikowanych IP [patentów] w ramach regulacji IP BOX. Pozostała część interpretacji podatkowej, dotycząca 
możliwości odliczenia podatku u źródła, potrąconego w Belgii z tytułu wypłaty należności licencyjnej dotyczącej tych 
kwalifikowanych IP, od podatku dochodowego należnego w Polsce obliczonego w ramach regulacji IP BOX od tej 
należności licencyjnej, nie była przedmiotem zaskarżenia. 

Emitent informuje, iż w związku z powyższym podjęte zostanie zawieszone postępowanie nadpłatowe, w którym 
Spółka zwróciła się do właściwego urzędu skarbowego o zwrot łącznej kwoty ok 12,5 mln PLN podatku [Spółce do 
tej pory nie zostało zwrócone ok. 6,9 mln PLN]. 

Emitent o dalszych ewentualnych krokach będzie informował w trybie odpowiednich raportów.
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