
wó.lt GMINY czARNA
pow. dębicki

Zarządzenie Nr CxvIU2013

wójta Gminy Czarna

zdnia 19 sierpnia2013 roku

w sprawie: ustalenia procedur prizeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków

transpońowych

Na podstawie art.28l $ I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(tekst jednolĘ: Dz.U. z20|2r. poz.749 zpóźn.nrt) - wójt Gminy Czamazarznrlzą co

następuje:

$1.

Ustala się ogólne procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych dla

gniny Czrtlastanowiące załącniknr l do niniejszego Zatządzerua.

s2.
Zarządzerue wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr CXCVII/2013

Wójta Gminy Czarna

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

ogólne procedury przeprowadzaniakontroli finansowo - podatkowej w zakresie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków

transpońowych dla gminy Czarna

I. Podstawa prawna ustalania zasad przeprowadzania kontroli podatkowej.

1. Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są przepisami

DziaŁu VI ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity:

DzU. z 20I2r. poz. 7 49 z późn.zm),

2. Kontrola przedsiębiorcy jest równiez regulowana przepisami Rozdziału 5 ustawy z

dnia2lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.IJ. z

2007r. Nr 155, poz.1095 zpożn.zm.).

II. Cel kontroli podatkowej

1. Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikającychzprzepisów

prawa podatkowego.

Ż. Kontrola rzetęlności deklarowanych podstaw opodatkowania.

3. Kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie zptzepisarli prawa

podatkowego.

4. Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanychprzez

podatników wUtzędzie Gminy Czama, na których ciązy obowiązek podatkoor,y.

III. Przedmiot kontroli podatkowej

1. Powierzchnie gruntów i sposób ich wykorzystania.

2. Powierzchnie użytkowe budynków i sposób ich wykorzystania.

3 . Budowle zmązarle z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Dokumentacja księgowa w zakresie pkt 1-4.



IY. Zadania kontroli Podatkowej

1. Wykonywanie czynności sprawdzających u podatników'

Ż.Prowadzenierejestrówprzeprowadzonychkontroli,upowaŻnieńdoprzeprowadzenia

kontroli,postanowiefi,wezvłan,zawiadomiefiorazinnejkorespondencji.

3. Sporządzanie protokołów z kontroli podatkowych'

4.Wspołpracazinnymiorganamipodatkowymi,zmierzającadorzetelnego

PTzeprowa dzenia kontrol i'

V. Etapy przeprowadzania kontroli podatkowei

1.

2.

Plan kontroli Podatkowe;'

Przygotowanie niezbędnych dokumentow w celu przeprowadzenia kontroli

podatkowej 
i kontroli podatkowej'

Zawiadomienie podatnika o planowane'

Przeprowadzenie kontroli podatkowej u podatnika'

Sporządzenie protokołu z kontroli podatkowej

Podjęciedz\aŁailmającychnacelulikwidacjęniezgodnościustalonychwwyniku

kontroli Podatkowej'

J.

4.

5.

6.

VI. Instrukcia przeprowadzania kontroli podatkowej

1.Kontrolępodatkowąpodejmujesięzurzęduzgodniezplanemkontroli

przygotowanymprzezReferatFinansowo.BudzetowyiPodatkówkazdegoroku

zat:wier dzony rn pr zęz Woj ta Gminy'

Ż.Wkazdymprzypadkuobjętymplanemkontrolipodatkowejorganpodatkowy

dokonuje ana'izydanych znajdujących się w jego posiadaniu (dane ewidencji

podatkowejUrzęduGminyCzamaorazewidencjigruntówibudynkówStarostwa

PowiatowęgowDębicy).organpodatkowywceluwyjaśnieniazaistniałych

wątpliwoŚci,kazdorazowowzywapodatnikadozłoŻenialJrzędzieGminyCzama

niezbędnychdokumentowmającychnaceluwyjaŚnieniewątplilvychkwestii.

3.WojtGminyCzamaudzielapracownikomwyznaczonymdoprzeprowadzeniakontroli

imiennegoupowiźnienia(zgodn\ezart'283$1i$2ustawyordynacjaPodatkowa

orazwedługwzonrokreślonegoprzezministrawłaściwegodosprawfinansów

publicznych)' które zavłiera"

a' oznaczenie organu' datę i miejsce wystawrenra'



b. wskazanie podstawy prawnej,

c. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących)'

d. numer legitymacji słuzbowej (dowodu osobistego) kontrolującego

(kontrolujących),

e. ozrLaczen|e kontrolującego'

f. oznaczenie zakresu kontroli,

g. datę rozpoczęciai przewidywany termin zakonczenia kontroli,

h. podpis osoby udzielającej upoważnienia, zpodaniem zajmowanego stanowiska

lub funkcji,

i' pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

4. Organ podatkowy zgodnie z art. 190 $ 1 ustawy Ordynacja Podatkowa zawiadamia o

miejscu i terminie przeprowadzenia kontroli przynajmniej na 7 dniprzed.jej terminem.

5. Podatnicy mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizycznąktóra będzie

upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej oraz zgłosić tę

osobę Wójtowi Gminy Czarna.

6. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje pod doręczeniu kontrolowanemu lub osobie

go reprezentującej imiennego upoważnienia do przeprowadzeniakontroli podatkowej

or az okazarliu legitymacj i słuzbowej .

7 . W przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą osoby kontrolujące dokonują także

wpisu o przeprowadzeniu kontroli do książki kontroli, którąprzedsiębiorca jest

obowią4any prowadzić, przechowy w ai, a także udo stępniaó tla Żądanie organu

kontroli (art. 8l ustawy z dnia2lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

tekst jednolity: Dz.U. z2007 r. Nr l55. poz. 1095 zpoźn.zm.)

8. Kontrola podatkowa moŻebyć, wszczętabez upowaznienia, po okazaniu legitymacji

słuzbowej kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej, w przypadku gdy

okoliczności faktyczne uzasadniająniezwłoczne podjęcie kontroli. W tym przypadku

imiennę upowaznienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się

kontrolowanemu lub osobie go reprezenĘącej nie późnie1niz w terminie 3 dni od

dnia w szczęcia kontroli podatkowej .

9. Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu.

10. Kontrola powinna byÓ zakonczonabez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŻw
terminie wskazanym w upowćrznieniu do przeprowa dzenia kontroli.

11. o każdymptzypadku niezakończenia kontroli podatkowej w terminach wynikających

z imiennego upowaznienia kontrolujący zobowiązarty jest zawiadomió



kontro l o wane go p o daj ąc pr zy czy ny pt ze dłuŻeni a terminu zakonc zeni a term inu

kontroli wskazując nowy termin jej zakonczenia.

12. Kontrolujący dokumentuj e przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w
dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się kontrolowanemu.

Protokół zawiera m.in. :

wskazanie kontrolowanego,

wskazanie osób kontroluj ących,

określenie przedmiotu i zakres kontroli,

okre ślenie miej sca i czasu przeprowa dzenia kontroli

e. opis dokonanych ustaleń faktycznych,

f. dokumentację dotyczącą przeprow adzonychdowodów,

g. pouczenie o prawie złożenia zastrzeżen lub wyjaśnień.

13. Protokół nie moze zawierac oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli.

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, moŻe w terminie 14 dni

od dnia doręczenia przedstawic zasttzeŻenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie

stosowne środki dowodowe. W przypadku niezłozeni zastrzeŻeń lub wyjaśnień do

protokołu przez kontrolowanego, przyjmuje się, Że nie kwestionuje on ustaleń

kontroli. W przypadkuzłożeniazastrzeŻeńlub wyjaŚnień do protokołu kontrolujący

jest zobowięarry je rozpatrzei i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić

kontrolowanego o sposobie ichzałatwtętiaorazwskazaó mozliwość skorygowania

deklaracji.

14. Dokumentację zptzeprowadzonej kontroli składa się Wójtowi Gminy Czarna' W

wyniku rozbiezności między danymi znajdującymi się w ewidencji podatkowej a

stanem fakty cznym w szczyna się po stępowanie podatkowe.

15. Sporządza się roczrle sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli podatkowych do

dnia 31 marca roku następnego.

16.Pozaprotokołem' kontrolujący moŻe sporządzaó notatki słuzbowe, które stanowią

materiał uzupełniaj ący kontroli podatkowej.

17.Pozaplanem kontroli podatkowej mogąbycwszczynane dotuźne kontrole podatkowe.

a.

b.

c.

d.

1


