
Zarządzenie Nr 21' lf0l7
Wójta Gminy Fałków

z dnia 01 czerwca"2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej
u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fałków

Napodstawie art. 13 $ 1 pkt 1, afi.28I iafi..282 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z2017 t. n., poz,201 zę zm,), zatządzam, co następuje:
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1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób prawnych, jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę lub zakład na

terenie Gminy Fałków oraz osób fizycznych. będących podatnikami podatku od

nieruchomości na terenie Gminy Fałków , zwanych ',podatnikami'', 
w osobach:

1) Dorota Zganiacz- podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat'
2) Jolanta Zganiacz_ podinspektor ds. poboru podatków i opłat,

3) Anna Wajnberger - inspektor ds. księgowoŚci budżetowej,
4) Dorota Anioł . inspektor ds. rolnictwa. promocji, kultury i sportu,

5) Krzysztof Bajor - inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

2. Kontrolę u poszczególnych podatników przeprowadzają co najmniej 3 osobowe zespoły
kontrolne składaj4ce się z członków Komisji.
3. Kontrola podatkowa plzeprowadzana będzie na podstawie imiennego upoważnięnia
udzielonego członkom zespołów kontrolnych ptzez Wójta Gminy, którego wzór określa
załączntk do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia f0I5 r. w sprawie wzoru
imiennego upoważnienia do przeprowadzęnia kontroli podatkowej (Dz.U. z 20t5 r.,

po2.2305).
4. W trakcie kontroli członkowie zespołu zobowiqzant są do okazania legitymacji
słuzbowvch.
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Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja danych dotyczących przedmiotów

opodatkowania' tj. gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Fałków,

wykazanych prZęZ podatnikow w deklaracjach na podatek od nieruchomości otaz

informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych organowi
podatkowemv) Z rzeczywistym stanem faktycznym w tym zakresie, w szczęgolności, czy

nieruchomości nalezące do podatnika zostały prZęZ niego wykazane w sposób ruete|ny.
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W ramach kontroli podatkowej upoważnieni członkowie Komisji (zespołów kontrolnych)
upowaznieni s4 w szczego|ności do wstępu na grunt oraz do budynków, budowli, lokali
i innych pomieszczeń kontrolowanego podatnika w celu dokonania oględzin tych
nieruchomo ści oraz w tazię takiej potrzeby do Żądania od podatnika udostępniania akt, ksi4g

i wszelkiego rodzaju dokumentów Zw|ąZanych z przedmiotem kontroli i do sporzqdzania
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z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydrukow, jak również do zblerartia innych

niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą'
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1.Kontrolę przeprowa óza sięzgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy ordynacja

podatkowa (Dz.U. zf0I7 r.,poz'20I ze zm')'

2. Z przeptowadzonej kontroli podatkowej sporządza się protokół zawierający dane okreśione

w art. 290 $ 1 ustarĘ z dnił 29 sierpnia 
-|9gi 

r' ordynacja podatkowa (Dz.U. z f01J r',

poz.20I ze zm.).

3. Protokół z kontroli podatkowej sporządzasię w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemp|arz

protokołu dot ęcza si ę kontrol owanemu p o datnikowi.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

$6

Zarz4dzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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