
Zarzadzenie Nr£$2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia-^.kwietnia 2013 r.

wsprawie przeprowadzania kontroli podatkowej u podatnikow podatku od nieruchomosci
rolnego, lesnego, od srodkow transportowych, prowadza.cych dzialalnosc gospodarcza oraz oplaty
smieciowej na terenie Gminy Chorzele P y
Na podstawie art. 13 §1pkt 1, art. 281 §1i2, art.282, 282b i art. 283 §1pkt. 2ustawy zdnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z2012 r., poz. 749 ze zm.) zarzadzam, co

§1
l.Kontrola podatkowa b?dzie przeprowadzana upodatnikow podatku od nieruchomosci, rolnego
lesnego, od srodkow transportowych, podatnikow prowadza.cych dzialalnosc gospodarcza oraz
oplaty smieciowej u osob prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci
prawnej, majqcych siedzib? lub zaklad na terenie Gminy Chorzele oraz osob fizycznych na terenie
Gminy Chorzele przez pracownikow Urz^du Miasta i Gminy wChorzelach

2.Kontrola podatkowa przeprowadzana b?dzie na podstawie imiennego upowaznienia udzielonego
przez Burmistrza Miasta iGminy Chorzele zgodnie ze wzorem imiennego upowaznienia okreslonego
rozporzadzeniem Mimstra Finansow z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. z201 lr Nr 274 poz 1619)

§2

Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja danych dotycz^cych przedmiotow opodatkowania ti
gruntow, budynkow i budowli polozonych na terenie Gminy Chorzele, wykazanych przez
podatnikow wdeklaracjach na podatek od nieruchomosci, owysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz informacjach onieruchomosciach, gruntach i obiektach budowlanych
skladanych organowi podatkowemu, zrzeczywistym stanem faktycznym wtym zakresie.

§3

Wramach kontroli podatkowej upowaznieni pracownicy Urzedu Miasta i Gminy wChorzelach
upowaznieni sa. wszczegolnosci do wst?pu na grunt oraz do budynkow, budowli, lokali i innych
pomieszczen kontrolowanego podatnika wcelu dokonania ogledzin tych nieruchomosci oraz wrazie
ak ej potrzeby do zadama od podatnika udostepniania akt, ksia^ iwszelkiego rodzaju dokumenSw

zwiazanych zprzedmiotem kontroli i do sporzadzania znich odpisow, kopii, wyeLow notaelT
wydrukow, jak rowmez do zbierania innych niezb?dnych materialow wzakresie o^tyTL^olt

podXwS^ okre^™mi ustaw* °»
290 ?fPrradz°"eJ- k?otr0H P°datkoweJ sP°rz^ si? protokol zawierajacy dane okreslone wart290 §1ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. Uz2012 r., poz. 749 ze

do"Si^TTOdZa * WdW6CH «-**• «« egzemplarz protokolu
4. Wzor protokolu kontroli podatkowej okresla zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§5

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie_ Skarbnikowi Miasta iGminy Chorzele.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



PROTOKOt KONTROLI PODATKOWEJ

l.WSKAZANIE KONTROLOWANEGO

(nazwa lubimie. i nazwisko)

2.WSKAZANIE OSOB KONTROLUJA.CYCH
1)
(imie, i nazwisko)

(stanowisko stuzbowe)

(nr upowaznienia do przeprowadzenia kontroli)

2)
(imie. i nazwisko).

(stanowisko stuzbowe)

(nr upowaznienia do przeprowadzenia kontroli)

3)
(imie. i nazwisko)

(stanowisko stuzbowe)

(nr upowaznienia do przeprowadzenia kontroli).

4)
(imie. i nazwisko)

(stanowisko stuzbowe)

(nr upowaznienia do przeprowadzenia kontroli)

3.0KRESLENIE PRZEDMIOTU IZAKRESU KONTROLI

4.0KRESLENIE MIEJSCA ICZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

5.0PIS DOKONANNYCH USTALEN FAKTYCZNYCH

Zatgcznik do

Zarzqdzenia Nr?$2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele zdnia-^..kwietnia 2013r.



6.D0KUMENTACJA DOTYCZACA PRZEPROWADZONYCH DOWODOW

Pouczenia:

Protokot niniejszy zostat sporza.dzony wdwoch jednobrzmia.cych egzemplarzach, zktorych egzemplarz Nr 1donjczono
Kontrolowanemu.

Kontrolowany podatnik, ktory nie zgadza sie. zustaleniami protokotu, moze wterminie 14 dni od dnia jego donjczenia
przedstawic organowi podatkowemu zastrzezenia lub wyjasnienia, wskazujgc rownoczesnie stosowne wnioski
dowodowe. Wprzypadku nieztozenia wyjasnieri lub zastrzezeri we wskazanym wyzej terminie przyjmuje sit?,
12 Kontrolowany nie kwestionuje ustaleh kontroli (art.291 §113 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa'
t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm./).

Kontrolowany podatnik ma prawo do ztozenia po zakonczeniu kontroli podatkowej korekty deklaracji na podatek od
nieruchomosci lub informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych (art.81 b§ 1 pkt. 2 lit a) ustawy zdnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z2012 r., poz. 749 ze zm.).

Kontrolowany jest zobowigzany zawiadomic organ podatkowy okazdej zmianie adresu dokonanej wciggu 6miesi^cy od
dnia zakohczenia kontroli podatkowej, jezeli wtoku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidtowosci (art.290 §2pkt. 8
Ordynacji podatkowej). Wrazie niedopetnienia obowia.zku postanowienie owszczedu poste.powania podatkowego uznaje
sic? za dor^czone pod adresem, pod ktory doreaono protokot kontroli (art. 291 BOrdynacji Podatkowej).

PODPISY OS6B KONTROLUJACYCH:

1)
(imie inazwisko) (podpJs)

2)
(imie inazwisko) (podpis)

3)
(imie inazwisko) (podpis)'

4)
(imie inazwisko) "(po'dpls)"

POKWITOWANIE DOR^CZENIA EGZEMPLARZA PROTOKOtU KONTROLOWANEMU

(imifj inazwisko podatnika lub osoby reprezentuja.cej podatnika)

(data dore.czenia) (podpis)

r>


