
Zarządzenie Nr 10212022 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

z dnia 09.06.2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2022 roku u osób fizycznych 
I prawnych na terenie Miasta i Gminy Nowa S łupia 

Na podstawie art. 13 * 1 pkt 1, art.281 * li 2 i art. 283 * 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1 997r. Ordynacja podatkowa (Dz.0 z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Słupia zarządza, co następuje: 

1. Wyznacza się  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Skipi do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej u osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj ących 
osobowo ści prawnej maj ących siedzibę  lub zakład na terenie Miasta i Gminy Nowa S łupia oraz 
u osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Nowa S łupia, zwanych „podatnikami", 
w składzie: 

1) Sylwia Dziubińska-Rapacz- Inspektor ds. księgowości podatkowej, 

2) Nina Kozłowska - Podinspektor ds. ksi ęgowości podatkowej, 

3) Artur Romański - Referent ds. księgowości podatkowej. 

2. Kontrola podatkowa b ędzie przeprowadzana na podstawie imiennego upowa żnienia 
udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia wskazanym w ust.! pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Skipi. Wzór imiennego upowa żnienia określa 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 201 9r. w sprawie wzoru imiennego 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.0 z 2019r. poz. 1414). 

*2. 

Celem kontroli podatkowej jest kontrola powszechno ści i prawidłowości opodatkowania 
w zakresie podatku od nieruchomo ści, weryfikacja rzetelno ści deklarowanych podstaw 
opodatkowania oraz kontrola zgodno ści ze stanem faktycznym deklaracji i informacji 
składanych przez podatników, na których ci ąży obowiązek podatkowy. 

*3. 

W ramach kontroli podatkowej wyznaczeni pracownicy Urz ędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi 
upoważnieni są  w szczególno ści do wstępu na grunt oraz do budynków, budowli, lokali i innych 
pomieszczeń  kontrolowanego podatnika w celu dokonania ogl ędzin tych nieruchomo ści a także 
żądania od podatnika udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych 
z przedmiotem kontroli i do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, 
wydruków, jak również  do zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie obj ętym 
kontrolą. 



*4  

1. Kontrola podatkowa przeprowadzana zostanie przez wyznaczonych pracowników Urz ędu 
Miasta i Gminy zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami dzia łu VI - Kontrola podatkowa - 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2020r. poz. 1325 ze zm.). 

2. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zobowi ązani są  do zapoznania si ę  
z przepisami, o których mowa w ust. 1. 

*5 
1. Kontrola podatkowa u podatników z terenu Miasta i Gminy Nowa S łupia przeprowadzona 
zostanie od dnia 13.06.2022 r. do 29.07.2022r. zgodnie z planem kontroli podatkowej. 

2. Plan kontroli podatkowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

mo 

1. Z kontroli podatkowej sporz ądzony zostanie protokó ł  zawićraj ący dane okre ś lone w art. 290 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.0 z 2021r. poz.1540 ze zm.). 

2. Protokół  kontroli podatkowej zostanie sporz ądzony w dwóch jednobrzmi ących 
egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organu podatkowego, za ś  drugi 
przeznaczony jest dla kontrolowanego podatnika. 

3. Wzór protoko łu kontroli podatkowej okre ś la Załącznik Nr 2 do niniejszego zarz ądzenia. 

* 7  

Traci moc Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia z dnia 19 maja 
2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2021 roku u osób fizycznych 
i prawnych na terenie Miasta i Gminy Nowa S łupia. 

*8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMfRZ 

Andrz 	
V 

Gąsior 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10212022 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

z dnia 09.06.2022 r. 

PLAN KONTROLI PODATKOWEJ 

NA 2022 ROK 

Lp. Podmiot 
kontroli 

Zakres kontroli Termin 
 kontroli 

Liczba 
kontrolowanych 

Weryfikacja danych dotyczących 
przedmiotów opodatkowania 

wykazanych przez podatników I 3.06.2022r. 
1. OSOBA w deklaracjach na podatek od - 31 .08.2022r. 

PRAWNA nieruchomości z rzeczywistym 
stanem faktycznym 

Weryfikacja danych dotycz ących 
przedmiotów opodatkowania 

2. OSOBA wykazanych przez podatników 13.06.2022r. 
FIZYCZNA w deklaracjach na podatek od - 31 .08.2022r. 

nieruchomości z rzeczywistym 
stanem faktycznym 

BURMYWFRZ 

Gąsior 



Załącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 102/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

z dnia 09.06.2022 r. 

PROTOKÓŁ  KONTROLI PODATKOWEJ 

1. WSKAZANIE KONTROLOWANEGO 

(nazwa lub imi ę  i nazwisko) 

(adres siedziby lub miejsce zamieszkania ) 

2. WSKAZANIE OSÓB KONTROLUJĄCYCH 

(imię  i nazwisko kontrolowanego, stanowisko s łużbowe, nr upoważnienia) 

2).......................................................................................................... 

(imię  i nazwisko kontrolowanego, stanowisko s łużbowe, nr upoważnienia) 

3)......................................................................................................... 

(imię  i nazwisko kontrolowanego, stanowisko s łużbowe, nr upoważnienia) 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU KONTROLI 



4. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PZREPROWADZENIA KONTROLI 

S. OPIS DOKONANYCH USTALEŃ  FAKTYCZNYCH 



6. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PZREPROWADZONYCH DOWODÓW 

7. OCENA PRAWNA SPRAWY BĘDĄCEJ PZREDMIOTEM KONTROLI 

8. POUCZENIE O PRAWIE ZŁOŻENIA ZASTRZEŻEŃ  LUB WYJAŚNIEŃ  
ORAZ PRAWIE ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI 

Kontrolowany podatnik, który nie zgadza si ę  z ustaleniami protoko łu, może w terminie 14 
dni od dnia jego doręczenia przedstawi ć  organowi podatkowemu zastrze żenia lub 
wyjaśnienia, wskazując równocze śnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku 
niezłożenia wyjaśnień  lub zastrzeżeń  we wskazanym wy żej terminie przyjmuje si ę , że 
kontrolowany nie kwestionuje ustale ń  kontroli (art. 291 * 1 i3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
I 997r. Ordynacja podatkowa (Dz.0 z 2020r. poz. 1325 ze zm.) 

Kontrolowany podatnik ma prawo do z łożenia po zakończeniu kontroli podatkowej korekty 
deklaracji na podatek od nieruchomo ści(osoby prawne) lub informacji o nieruchomo ściach 
i obiektach budowlanych (osoby fizyczne ) (art. 81 b §I pkt w lit. a) ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.0 z 2020r. poz.1325 ze zm.). 

9. POUCZENIE O OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA ORGANU 
PODATKOWEGO PRZEZ KONTROLOWANEGO O KAŻDEJ ZMIANIE 
SWOJEGO ADRESU 

Kontrolowany podatnik ma obowi ązek zawiadomi ć  organ podatkowy o każdej zmianie 
swojego adresu dokonanej w ci ągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, je żeli 
w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawid łowo ści. W razie niedope łnienia tego 
obowiązku postanowienie o wszcz ęciu postępowania podatkowego uznaje si ę  za doręczone pod 
adresem, pod który dor ęczono protokó ł  kontroli (art. 291 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997r. 
Ordynacja podatkowa - Dz.0 z 2020r. poz. 1325 ze zm.). 



PODPISY OSÓB KONTROLUJĄCYCH 

(imię  i nazwisko) 
	

(podpis) 

2........................................................................................................... 

(imię  i nazwisko) 
	

(podpis) 

3............................................................................................................ 

(imię  i nazwisko) 
	

(podpis) 

POKWITOWANIE DORĘCZENIA EGZEMPLARZA PROTOKOŁU 
KONTROLOWANEMU 

(imię  i nazwisko podatnika lub osoby reprezentuj ącej podatnika) 

(data doręczenia) 	 (podpis) 


