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5 mln złotych – tyle razem z odsetkami wyniesie odszkodowanie dla MCI Capital
ASI SA za szkody z tytułu utraty wartości akcji JTT Computer SA, której MCI
było akcjonariuszem.
Sąd Najwyższy utrzymał 25.11.2021 r. w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 września 2018 roku, który zasądzał na rzecz MCI odszkodowanie od Skarbu
Państwa w wysokości 2,19 mln zł z ustawowymi odsetkami od 8 czerwca 2006 roku do
dnia zapłaty. Oznacza to, że łączna suma odszkodowania wyniesie ok. 5 mln zł.
Jednocześnie SN oddalił skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej odmawiającą MCI
przyznania odszkodowania.
Ostateczny wyrok SN dotyczy powództwa wniesionego przez MCI przeciwko Skarbowi
Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
Przedmiotem tego powództwa było rozpoznanie skargi kasacyjnej spółki od wyroku
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej
powództwo spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz
skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu
Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
– Chociaż suma przyznanego odszkodowania jest znacznie niższa od naszych oczekiwań,
to mamy ogromną satysfakcję i potwierdzenie, że polscy przedsiębiorcy mogą dochodzić
swoich praw przed sądami za błędne i nieprawidłowe decyzje organów skarbowych w
przeszłości – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital. – Wyrok Sądu
Najwyższego kończy sprawę w Polsce i potwierdza, że kwestia przyznania
odszkodowania MCI była bezsporna – dodaje. Tym samym dzięki działaniom prawnym
MCI ustanowiono precedens sądowy – przyznania odszkodowania akcjonariuszowi za
szkody wyrządzone spółce, w której akcje posiadał. Łączna kwota, która trafi do MCI
jest jednym z najwyższych do tej pory, przyznanych przez sąd w Polsce, odszkodowań za

szkody wyrządzane przez błędne decyzje organów skarbowych.
W 2006 roku MCI rozpoczęła ze Skarbem Państwa spór mający na celu doprowadzenie
do naprawienia szkody powstałej w majątku spółki związanej z utratą wartości akcji JTT.
Szkoda ta była skutkiem błędnych decyzji podjętych przez Skarb Państwa, które
doprowadziły do upadłości JTT i naraziły MCI na stratę oszacowaną na poziomie 28,9
mln zł. Zostało to potwierdzone wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2011 r. na podstawie
którego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zasądził na rzecz MCI odszkodowanie w
wysokości 28,9 mln zł. Razem z naliczonymi na tamten dzień odsetkami w wysokości
17,5 mln zł dawało to kwotę 46,4 mln zł. Skarb Państwa odwołał się jednak od tej
decyzji, a Sąd Apelacyjny zmniejszył wysokość odszkodowania do 2,19 mln wraz z
odsetkami. Teraz Sąd Najwyższy ostatecznie podtrzymał ten wyrok i nakazał wypłatę
odszkodowania.

