
Zarządzenie Nr CxCuIV?0l3
Wójta Gminy Czarna

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników

na terenie Gminy Czarna w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

podatku leśnego i podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z2001r. Nr 142 poz.l591 zpóŻn.zm.) i arl. 13 $ 1 pkt.l' art.28I s 1 i 2, art.282,282b

i art.283 $ 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:

Dz.U ' z2012r. poz.749 zpoŻn. zm) zarządzam co następuje:

s1.
l. Powołuje się Komisję kontroli podatkowej do przeprowadzenia kontroli podatkowej u

podatników na terenie Gminy Czamaw zakresię podatku od nieruchomoŚci, podatku rolnego,

podatku leśnego i podatku od środków transportowych w osobach :

1. Pani Wilk Agata

2' Pani Maślanka Jolanta

3. Pani Para Jolanta

4. Pani Bil Maria

5. Pani Pudełek Anna

6. Pani Cębulak Marta

7 . Pan Zieliński Grzegorz

2. Na PrzewodniczącąKomisji powołuje się Panią Wilk Agatę'

3. Kontrolę u poszczegolnych podatnikow przeprowadzać mogą trzyosobowe zespoły

kontrolne składające się z członków Komisji upowaznionych przęz Wojta Gminy. W skład

kazdego zespolu nrusi wchodzić przynajmniej jeden pracownik Referatu Finansowo-

Budżetowego i Podatków'

4. Kontrola podatkowa przeprowadzona będzie na podstawie imiennego upowaznienia

udzielonego Członkom Komisji - Zespołów kontrolnychptzez Wójta Gminy Czarna zgodnie

Ze wzolem imiennego upowaznienia określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

2 grudnia 2OIk. w sprawie wzoru imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli

podatkowej (Dz.U. Nr 27 4, poz. 1619).



$2.

Celem kontroli podatkowej jest Sprawdzenie wywięywania się podatnikow z obowią7ków

wynikających z przepisów prawa podatkowego, kontrola rzetelności deklarowanych podstaw

opodatkowania, kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z
przepisami prawa podatkowego, kontrola zgodnoś ci ze stanem faktycznym deklaracji i
informacji składanych przez podatników w lJrzędzie Gminy Czarna ' na który ch ciąŻy

obowiązek podatkowy.

$3.

W ramach kontroli podatkowej ..vqYznaczeni Członkowie Zespołów kontrolnych upowaŹnieni

są w szczególności do wstępu na grunt otaz do budynków' budowli, lokali i innych
pomieszczeń kontrolowanego podatnika w celu dokonania oględzin tych nieruchomości oraz

w razię takiej potrzeby do żądaria od podatnika udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju

dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i do sporządzenia z nich odpisów' kopii,
wyciągów, notatek' wydruków, jak również do zbieraria innych niezbędnych materiałów w
zakręsie obj ętym kontrolą.

$4.
1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy ordynacja
podatkowa (Dz.U.z20I2r. poz.749 zpoźn. zm.),

2. Przeprowadzonej kontroli podatkowej sporządza się protokół zawierający dane określone w
art.290 $ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.rJ.z2OI2r. poz.749 z
późn. zm.),

3. Protokół kontroli podatkowej sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplaruach z

których jeden egzemplarz ptzęznaczony jest dla organu podatkowe go zaś drugi ptzeznaczony

j est dla kontrolowanego podatnika.

4. Wzor protokołu kontroli podatkowej określa załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia.

ss.

Wykonanie Zarządzeniapowierua się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

s6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr CXCvIIl2}l3
Wójta Gminy Czarna
z dnia 7 sierpnia 2013 roku

PRoTKÓŁ KoNTRoLI PoDATKowEJ

I . Wskazanie kontrolowanego

(nazwa Iub imię i nazwisko)

i.d;;; ;il#iy l"u ńi.jl'..j ;.-t;;;ńl;i

2. W skazanie o sób kontroluj ących

(imię i nazwisko, stanowisko słuzbowe)

i# il*li"t."l; ;; ;;;;;;;;;; i;;iliń

2)' (i'lę i nazwist<o' iialro*i.lo'.łuiil;;)" "

(nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

(nr upowaŹnienia do przeprowadzenia kontroli)

3. określenie przedmiotu i zakresu kontroli



4. opis dokonywanych ustaleń faktycznych

5 . D okume ntacj a doty cząc a prz epro wa dzony ch do wo dów

POUCZENIA:

Protokół niniejszy zostaŁ sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplaruach, z których
jeden egzemplarz doręczono Kontrolowanemu

Kontrolowany podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, moŻe w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia przedstawić organowi podatkowemu zastrzeżęnia lub wyjaśnienia,
wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.W ptzypadku niezłożenia wyjaśnień
lub zastrzeŻęńwe wskazanym wyŻej terminie przyjmuje się ze Kontrolowany nie kwestionuje
ustaleń kontroli ( afi2gl $ l i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. ordynacja podatkowa
l (Dz.U .z 20I2t' poz.7 49 z póŹn. zm.),

Kontrolowany podatnik ma prawo do złoŻenia po zakonczeniu kontroli podatkowej korekty
deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych (art. 81 b $ I pk1.2 lit.a ) ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Ordynacja
podatkowa ./ l (Dz.U .z 20I2r. poz.7 49 z póżn. zm).



Kontrolowany jest zobowiązarly zawiadomió organ podatkowy o kazdej zmianie adresu
dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakonczenia kontroli podatkowój, jeŻeli w toku
kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości (art.29O $ 2 pkt. 8 ordynacji podatkowej).
w razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęci postępowania
podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół k-ontroli (
art.29 1 b ordynacji podatkowej).

PODPISY oSoB KoNTRoLUJĄCYCH

l)
(imię i nazwisko, podpis)

2)
(imię i nazwisko, podpis)

PoKWIToWANIE DoRĘCZENIA EGZEMPLARZA PRoToKoŁU
KONTROLOWANEMU

3)


