
ZARZADZENIE Nr 35/ /2022 
WOJTA GMINY BADKOWO 

z dnia 12 maja 2022 r. 

W sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatnikéw podatku od 

nieruchomosci, rolnego, lesnego na terenie Gminy Badkowo 

Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1, art.. 281 § 1 i 2, art. 282, art. 282c § 1 pkt 1 lit. di art. 283 

§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 

ze zm.), art. 47 ust. ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiebiorcéw (Dz. U. z 2021r., 

poz. 162 ze zm.), zarzadzam, co nastepuje: 

§1.1. Powotuje Komisje do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zlozonej z pracownikow 

Urzedu Gminy Badkowo celem przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie: podatku od 

nieruchomosci, podatku rolnego, podatku lesnego na terenie Gminy Badkowo w skladzie: 

1. Elzbieta Suchowiecka- Przewodniczacy Komisji 

2. Jarostaw Wochna- Z-ca Przewodniczacego Komisji 

3. Marta Spychalska- Cztonek Komisji 

4. Krzysztof Kotlarz- Cztonek Komisji 

2. Kontrole u poszezegélnych podatnikéw przeprowadza co najmniej trzyosobowy zespot 

kontrolny sktadajacy sie z czlonkéw Komisji upowaznionych przez Wojta Gminy Badkowo. 

3. Kontrola podatkowa przeprowadzona bedzie na podstawie imiennego upowaznienia 

udzielonego cztonkom zespoléw kontrolnych przez Wojta Gminy, ktérego wzér okresla 

rozporzadzenie Ministra Finans6w z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie wzoru imiennego 

upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1414). 

4. Za prawidtowej przeprowadzenie i udokumentowanie kontroli w zespole kontrolnym 

odpowiada przewodniczacy badz zastepca przewodniczacego do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej. 

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest: 

1. Sprawdzenie, czy kontrolowani wywigzuja sig z obowigzk6w wynikajacych 

Z przepisow prawa podatkowego. 

2. Kontrola rzetelnogci deklarowanych podstaw opodatkowania. 

3. Kontrola powszechnosci i prawidlowosci opodatkowania zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. 

4. Kontrola zgodnogci ze stanem faktycznym deklaracji i informacji podatkowych 

sktadajacych przez podatnikow, na ktérych ciazy obowiazek podatkowy.



Przedmiotem kontroli podatkowej sa: 

1. Powierzchnie gruntéw i sposdb ich wykorzystania. 

2. Powierzchnie uzytkowe budynkow lub ich czesci i sposéb uzytkowania. 

3. Budowle lub ich czesci zwigzane z prowadzeniem dziatalnogci gospodarczej. 

4 . Dokumentacja ksiegowa w zakresie pkt 1-3. 

§ 3. W ramach kontroli podatkowej upowaznieni cztonkowie Komisji upowaznieni sa 

w szcezeg6lnosci do: 

e wstepu na grunt oraz budynkow, lokali i innych pomieszczeh kontrolowanego w celu 

dokonania ogledzin tych nieruchomosci, 

e zadania od podatnika akt, ksiag i wszelkiego rodzaju dokumentéw zwiazanych 

z przedmiotem kontroli i do sporzadzania z nich odpisow, kopii, wyciagow, notatek, 

wydrukow, 

e jak rowniez do zbierania innych niezbednych materialow w zakresie objetym kontrolq 

(tj. wykonywania zdje¢, filmow jak r6wniez do zbierania innych dowod6w w zakresie 

objetym kontrola). 

§ 4. 1. Kontrola przeprowadzona bedzie zgodnie z procedura okreslong przepisami dzialu IV 

ustawy Zz dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 ze zm.) 

oraz w zakresie kontroli przedsigbiorstw zgodnie z przepisami rozdzialu 5 ustawy z dnia 6 

marca 2018r. Prawo przedsie¢biorcéw (Dz. U. z 2021r., poz. 163 ze zm.). 

2. Z przeprowadzonej kontroli podatkowej sporzadzony zostanie protokol zawierajacy dane 

okreslone w art. 290 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

2021r., poz.1540ze zm.). Wzér protokotu kontroli podatkowej okresla zatacznik Nr 1 do 

niniejszego zarzadzenia. 

3. Protokél kontroli podatkowej sporzadza sie w dwoéch egzemplarzach. jeden egzemplarz 

protokolu dorecza sie kontrolowanemu. 

§ 5. 1. Wykonanie niniejszego zarzadzenia powierza sie komisji do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej. 

2. Nadzér na wykonanie niniejszego zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy 

i Sekretarzowi Gminy.



§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Biuletynie 

/ : mgr Ryszard Stepkowski 

Informacji Publicznej.



Zatacznik nr 1 

do Zarzadzenia nr 35/2022 

Wo6jta Gminy Badkowo 

z dnia 12 maja 2022r. 

Teme mere ese e eer oe ass reesereseseseeresses 

(oznaczenie sygnatury) 

res 

(miejscowosé i data) 

PROTOKOEL KONTROLI 

Przeprowadzonej w dniu/ach od ................. roku do ..............06 roku w gospodarstwie 

rolnym/nieruchomosci polozonej w miejSCOWOSCI .............0ccececeececeececeece stanowigcej 

wlasnosé Pana/d cee eee ceeeeeceeceececeecueceececeeeeecssucceeseecacessuraecaseaceeueeesaeens 

zamieszkatej 

a a OD 

dzialajac na podstawie imiennych upowaznien do przeprowadzenia kontroli podatkowej nr 

bees ese eeeteeeseeeeeeeeeneeees Z OMIA oo... eee ceeeeeeeeeeeeees Wydanej przez Wojta Gminy 

Badkowo. 

W czasie kontroli obecni byli: 
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Przedmiotem kontroli jest:
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Do protokolu zalacza si¢ nastepujace protokoly czynnosci:
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Protok6l zostal odezytany osobom bioracym udzial w czynnosciach kontroli i podpisany: 

Datas....ccccccccccscccvcccccccececs 

Podpisy kontrolujacych: Podpis kontrolowanego: 

| ee ee ee es 

1. i i ee ee ary 
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Protok6! zostal sporzgdzony w dwoéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje kontrolowany, co niniejszym zostaje potwierdzone 

wlasnorecznym podpisem ze wskazaniem daty: 

li i a ee ad 

POUCZENIA: 

Kontrolowany, ktéry nie zgadza sie z ustaleniami protokolu, moze w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia 

przedstawié zastrzezenia lub wyjasnienia, wskazujac jednoczesnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujacy 

jest obowigzany rozpatrze¢ zastrzezenia, 0 ktérych mowa wyzej i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania



zawiadomié kontrolowanego o sposobie ich zalatwienia, wskazujac w szczegélnoégci, ktére zastrzezenia nie 
zostaly uwzglednione wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku nieztozenia wyjasnien lub 
zastrzezen w terminie, o ktorym mowa wyzej przyjmuje sie, ze kontrolowany nie kwestionuje ustalen kontroli 
(art. 291 § 1,2,3- ustawy Ordynacja podatkowa). 
Kontrolowany ma prawo do ztozenia po zakonczeniu kontroli podatkowej korekty deklaracji (art. 81b § 1 pkt 2 
lit. a- ustawy Ordynacja podatkowa). 
Kontrolowanego zgodnie z art. 290 § 2 pkt 7 i8- ustawy Ordynacja podatkowa, jezeli w toku kontroli 
podatkowej ujawniono nieprawidlowosci, poucza si¢ kontrolowanego, ze ma obowiazek zawiadomienia organu 

podatkowego o kazdej zmianie swego adresu dokonanej w ciagu 6 miesiecy od dnia zakonczenia kontroli 
podatkowej. W razie niedopeinienia tego obowiqzku postanowienie 0 wszczeciu postepowania podatkowego 
uznaje sie za doreczone pod adresem, pod ktéry doreczono protok6t kontroli (art. 291b- ustawy Ordynacja 
podatkowa). 
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Mgr Ryszard § eDkowskj





«* Dziennik Ustaw Poz. 1414 
  

POLTAX 

Zatgcznik do rozporzqdzenia Ministra Finans6w 
z dnia 24 lipca 2019 r. (poz. 1414) 

WYPELNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEENIC DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM . 
  

Nazwa ij adres organu podatkowego 

KON-W 
1. Numer upowaznienia 
  

  

(miejscowosé i data) 

IMIENNE UPOWAZNIENIE DO PRZEPROWADZENIA 

KONTROLI PODATKOWEJ 
  

  

Pode panne: ort. 284 eee BE ret ete 1997 r.— Ordynacja podatkowa (Dz. U. 22019 t. por. 900, z pet. zm.) 

  
        

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 2. Nazwisko 3. Imig 

4, Stanowisko stuzbowe 5. Nr legitymacji stuzbowej 

6. Nazwisko 7. Imie 
2 

: 8. Stanowisko stuzbowe 9. Nr legitymacji stuzbowej 

3 ._ | 10, Nazwisko 11. imie 

| 12. Stanowisko stuzbowe 13. Nr legitymacji stuzbowej 
se   

  

  

1, DANE IDENTYFIKACYJNE 

  

  

a 414, Nazwa petna / Nazwisko, pierwsze imie 

  

15. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (riepotrzebne skresii¢) 

\ { mt 
  

B. 2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
  | 16. Kraj 

  

17. Wojewédztwo 18. Powiat 

    

19. Gmina 20. Ulica 

  
21. Nr domu 22. Nr lokalu 

      23. Miejscowosé 

  

24. Kod pocztowy 

  

  

  

C. ZAKRES, DATA ROZP 

  

ECIA KONTROLI | PRZEWIDYWANY TERMIN JEJ ZAKONCZENIA 

  

  25, Zakres kontroli 

  Pie, 26. Rodzaj podatku 

  27. Okres objety kontrofa 28. Data rozpoczecia kontroli w trybie art 284 § 1°.) 

not Ju 1 Ju f i 1 q 
  

  29. Tryb kontroli (zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat): 

1. wtrybie art. 284 § 4 2. witybie art, 284a § 1 lub § 1a 

30. Data rozpoczecia kontroli 

  {_,____j_P_—___jt 

    

31. Przewidywany termin zakoriczenia kontrol 

  ee ee ee ee a 

  

D. PODPIS OSOBY UDZIELAJACES UPOWAZNIENIA 
  32, Podpis osoby sj lia Zp 

E. POKWITOWANIE DORECZENIA UPOWAZNIENIA 

d iska lub fi 

   

      

es 2 | 
ee 

  33, Nazwisko | imie     34, Data doreczenia (dzieri-miesiqc-rok) **) 

  LJ.   

35. Podpis     *) Ilekroé sq powolane artykuly ustawy bez blizszego okreslenia, nalezy przez to rozumiec 
**) Data rozpoczecia kontroli w trybie art. 284 § 1 jest data doreczenia upowaznienia (poz. 34). 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. 

| KON -W., 1s | 

  

 





rome | 

* Dziennik Ustaw -3- Poz. 1414 
  

POLTAX WYPEENIA ORGAN PODATKOWY. WYPEENIC DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

Pouczenie 
o podstawowych prawach i obowigzkach kontrolowanego 

wynikajacych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

1) Po wszczeciu kontroli bez zawiadomienia, 0 ktérym mowa w art. 282b § 1, informuje sie kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze 
wszczecia kontrol (art. 282c § 3). 

2) Upowaznienie do przeprowadzenia kontroti podatkowej, ktére nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w art. 283 § 2, nie stanowi podstawy do 
przeprowadzenia kontroli. Zakres kontroli nie moze wykraczaé poza zakres wskazany w upowaznieniu (art. 283 § 4 15). 

3) Wszezecie kontroli podatkowej, z zastrzezeniem art. 284 § 3 i art. 284a § 1, nastepuje przez doreczenie kontrolowanemu upowaznienia do je| 
przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji stuzbowej. Kontrolowany jest obowigzany ustanowié petnomocnika na wypadek swojej nieobecnosci 
w czasie kontroli, jezeli nie ustanowit petnomocnika ogdlnego lub szczegdlnego (art. 284 § 1). 

4) Kontrola podatkowa moze byé wszezeta po okazaniu legitymacji stuzbowej kontrolowanemu, gdy czynnoésci kontrolne sq niezbedne dla 
przeciwdziatania popeinieniu przestepstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowod6w jego popetnienia. W razie 
nieobecnosci kontrolowanego, reprezenianta kontrolowanego lub petnomocnika, kontrola podatkowa moze by¢ wszczeta po okazaniu 
legitymacji stuzbowej pracownikowi kontrolowanego, ktory moze byé uznany za osobe, o ktdrej mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego, lub 
wW_ obecnosci przywolanego Swiadka, ktorym powinien byé funkcjonariusz publiczny, _niebedacy jednak pracownikiem organu 
przeprowadzajacego kontrofe. W takich przypadkach upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nalezy doreczy¢ bez zbednej zwioki, jednak nie 
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczecia kontroli (art. 284a § 1-2). 

5) Czynnoégci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub petnomecnika, chyba Ze kontrolowany 

zrezygnuje Z prawa uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany, reprezentant kontrolowanego 

lub petnomocnik jest nieobecny, lecz nie zrezygnowano z prawa uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych, czynnosci kontroine moga byé 
wykonywane w obecnosci innych asob, o ktérych mowa w art. 284a § 1a (art. 285 § 11 3). 

6) Czynnosci kontroine prowadzone sq w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwigzanych 
z prowadzona przez niego dziatalnoscigq i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrécenia w toku kontroli czasu prowadzenia dziatalnosci 
= ¢zynnosci kontroine moga byé prowadzone przez 8 godzin dziennie. Jezeli ksiegi podatkowe sa prowadzone lub przechowywane poza 
siedziba kontrolowanego, kontrolowany na zadanie kontrolujgcego obowiazany jest zapewnic dostep do ksiag podatkowych w swojej siedzibie 
albo w miejscu ich prowadzenia tub przechowywania, jezeli udostepnienie ich w siedzibie moze w znacznym stopniu utrudnié prow adzenie 
przez kontrolowanego biezacej dziatalnosci (art. 285a § 1). 

7) Kontrola lub poszczegdine czynnosci kantroine za zgoda kontrolowanego moga byé przeprowadzone réwniez w siedzibie organu podatkowego, 
jezeli moze to usprawnié prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnowal z uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych (art. 285b). 

8) Kontrolujacy, w zakresie wynikajqcym z upowaznienia, sq w szczegdlnosci uprawnieni do: 

a) wstepu na grunt oraz do budynkow, lokali lub innych pomieszczef kontrolowanego, 
b) wstepu do lokali mieszkalnych, jezeli jest to niezbedne do zweryfikowania zgodnosci stanu faktycznego z danymi wynikajqcymi ze ztozonej 

przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatkéw na cele mieszkaniowe, 

c) zadania okazania majatku podlegajacego kontroli oraz do dokonania jego ogledzin, 
d) zadania udostepniania akt, ksigg i wszelkiego rodzaju dokumentow zwiazanych z przedmiotem kontroli oraz do sporzadzania z nich odpiséw, 

kopii, wyciagow, notatek, wydrukéw i i udokumentowanego pobierania danych w formie etektronicznej, 

e) zbierania innych niezbednych materiatéw w zakresie objetym kontrola, 
f) zabezpieczania zebranych dowodéw, 

g) legitymowania oséb w celu ustaienia ich tozsamoSci, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb kontroli, 
h) zadania przeprowadzenia spisu z natury, 

i) przestuchiwania S$wiadkéw, kontrolowanego oraz innych oséb wymienionych w art. 287 § 4, 

j) zasiegania opinii biegtych (art. 286 § 1). 
Kontrolujacy moze zazqdaé wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem prébek towardw, akt, ksiqgg i dokumentéw zwiazanych 
Z przedmiotem kontroli: 
a) w razie powziecia uzasadnionego podejrzenia, ze sq one nierzetelne tub 

b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujacym warunkéw umodliwiajacych wykonywanie czynnosci kontrolnych zwiqzanych z badaniem tej dokumentacji, 
a w Szczeg6inosci nie udostepnia kontrolujacym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentéw (art. 286 § 2). 

10) Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba wspétdziatajgca z kontrolowanym sq obowiazani umoZliwié wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa 
w art. 286, w szczegdlnosci: 

a) umozliwi¢, nieodptatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagran dzwiekowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomoca innych 
nosnikow informacji, jeZeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nosniku moze stanowic dowédd lub przyczynic sie do 
utrwalenia dowodu w sprawie bedacej przedmiotem kontroli, 

b) przedstawic, na zadanie kontrolujacego, ttumaczenie na jezyk polski sporzadzonej w jezyku obcym gonumienee) dotyczace] spraw bedacych 
przedmiotem kontroli. Czynnosci te kontrolowany jest obowiazany wykonac na wiasny koszt (art. 287 § 1 i 2). 

11) Kontrolowanego zawiadamia sie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznafi Swiadkow lub opinii biegtych przynajmnie| na 3 dni 
przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z ogledzin nie pdézniej niz bezposrednio przed podjeciem tych czynnosci (art. 289 § 1). 

12) Kontrolowany, kiéry nie zgadza sie z ustaleniami protokotu, moze w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia przedstawié zastrzezenia lub 
wyjasnienia, wskazujac rownoczeSnie stosowne wnioski dowodowe (art. 291 § 1). 

13) Kontrolujacy jest obowiqzany rozpatrzyé zastrzezenia, o ktérych mowa w art. 291 § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomié 
kontrolowanego o sposobie ich zatatwienia, wskazujgc w szczeg6inosci, kiére zastrzezenia nie zostaty uwzglednione, wraz z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym (art. 291 § 2). 

14) W przypadku niezlozenia wyjasnien lub zastrzezen, w terminie 14 dni od dnia doreczenia protokotu, przyjmuje sie, ze kontrolowany nie 
kwestionuje ustalen kontroli (art. 291 § 3). 

15) Jezeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidtowosci, kontrolowany ma obowiazek zawiadomienia organu podatkowego o kazdej 
zmianie swojego adresu dokonanej w ciqgu 6 miesiecy od dnia zakoriczenia kontroli podatkowej. W razie niedopetnienia tego obowiqzku 
postanowienie 0 wszczeciu postepowania podatkowego uznaje sie za doreczone pod dotychczasowym adresem (art. 291b). 

16) Kontrolujgcy obowigzani sq udzielaé kontrolowanemu niezbednych informacji o przepisach prawa podatkowego pozostajacych w zwiqzku 
z przedmiotem kontroli podatkowej (art.121 § 2 w zwigzku z art. 292). 

17) Kontrolowany ma prawo do czynnego udziatu w kazdym stadium kontroli podatkowej (art. 123 § 1 w zwiazku z art. 292). 
18) Na niezakoniczenie kontroli podatkowej w terminie wskazanym w upowaznieniu do kontroli stuzy kontrolowanemu ponaglenie do organu 

podatkowego wyzszego stopnia (art. 144 § 1 pkt 1 w zwigzku z art. 292). 
19) Jezeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze strona bedaca osoba fizyczna nie ujawnita wszystkich obrotow lub przychodéw majacych 

znaczenie dla okreslenia lub ustalenia wysokosci zobowigzania podatkowego, organ podatkowy moze zwrdcié sie do strony o zlozenie 
oSwiadczenia o stanie majatkowym na okreslony dzief. OSwiadezenie to skiadane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe 
zeznania. Organ podatkowy, zwracajgc sie o zlozenie oSwiadczenia, uprzedza strone o odpowiedziainosci karnej za falszywe zeznania 
(art. 180 § 3 w zwigzku z art. 292). 

20) Do kontroli dziatainosci gospodarczej podatnika bedacego przedsiebiorca stosuje sie przepisy rozdziatu 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — 
Prawo przedsiebiorcow (art. 291c). 

21) Podatnik bedacy przedsiebiorca moze wnies¢ sprzeciw wobec podjecia i wykonywania przez organ kontroli czynnosci z naruszeniem przepiséw 
rt. 48, art. 49, art. 50 ust. 11 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ~ Prawo 

przedsieblorcow. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Sprzeciw podatnik wnosi na pigmie do organu kontroli, ktorego czynnosci sprzeciw dotyczy. 
O whiesieniu sprzeciwu podatnik zawiadamia na pismie kontrolujacego. Sprzeciw wnosi sie w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczecia 
kontroli przez organ kontroli lub wystapienia przestanki do wniesienia sprzeciwu (art. 59 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo 
przedsiebiorcow). 
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“ Dziennik Ustaw ~4— Poz. 1414 
  

PO LTAX WYPELNIA ORGAN PODATKOWY. WYPELNIC DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

_ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
_| Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
85/46/WE (ogdlne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pdzn. zm.), zwanego dalej ,RODO’, 
informuje sie: 

WSKAZANIE ADMINISTRATORA (nalezy wpisaé wiaSciwego administrator: w przypadku naczelnika | 

  

= = 
  

    
  

ner = 

Gyrektora wiaSclwe} izby administracii skarbowe, w przypadku samorzadowego organu podatkowego - wiasciwego wéjta, burmistrea 
{prezydenta miasta), staroste albo marszalka wojewddztwa). : 
36. Administratorem jest: 

  

  

  

37. Dane kontaktowe administratora (adres, numer telefonu !ub e-mail) 

  
  

      ‘AKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Asminiivaior wyznacey inspetire ochrony danyeh 2 kiorym mozna sie skontaktowaé we wszystkich sprawach dotyezqcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 2 praw zwiazanych z przetwarzaniem danych osabowych na potrzeby kontrofl podatkowej. 
38. Dane k Le pektora ochrony danych (e-mail lub numer telefonu) 

  

  

  

  
  

  

Cele przetwarzania i podstawa prawna 
Dane osobowe zebrane w toku kontroli podatkowej beda przetwarzane w zwiazku z realizacjg obowiqzku prawnego ciazacego 
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit, g RODO) w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz ewentualnych 
pdzniejszych postepowan wszczetych w zwigzku z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli podatkowej. 

E Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych mogq byé podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych, w tym organy publiczne panstw Unii 
Europejskiej, jak réwniez paristw irzecich, nienalezacych do Unii Europejskiej, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 
odpowiednich przepisow prawa oraz umdéw zawartych w tym Zakresie. 

Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania, a nastepnie przez okres wskazany 
w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z pézn. zm.) 

Prawa os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, przystuguje Pani/Panu prawo do: 
edostepu do tregci Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzezeniem, 
ze udostepniane dane osobowe nie mogg ujawniaé informacii niejawnych, ani naruszaé tajemnic prawnie chronionych, do zachowania 

ktérych Zobowigzane sq te organy; 

__.| © sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; 
_ * ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na postawie art. 18 RODO;: 
_ |e usunigcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych w panstwie 
cztonkowskim zwyktego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popelnienia domniemanego naruszenia. 
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolnosci lub obowiqzku podania danych osobowych - 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisow dziatu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
a ich niepodanie moze sie wigzaé z konsekwencjami okreslonymi w art. 83 ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. 2 2018 Fr. poz. 1958, z pézn. zm.) oraz art. 65 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 
Z pdzn. zm.). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie 
Przetwarzanie danych osobowych moze odbywaé sie w sposdb zautomatyzowany, co moze wigzaé sie ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, ktére wykonywane jest przez administratora na mocy obowiazujacych przepisow prawa, 
w tym art. 47c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z pogn. zm.). 

. Dotyczy to ponizszych przypadkéw dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie 
~ | danych: 

°  Zadeklarowanych w ztozonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria; 
¢ — pozyskiwanych z dostepnych publicznie rejestrow i ewidencji lub informacji udostepnionych na podstawie przepiséw prawa. 

_ | Konsekwencjq dokonanej oceny, w powyzszych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja 
do grupy nieakceptowalnego ryzyka moze skutkowaé zmiang relacji i podjeciem dodatkowych czynnosci przewidzianych prawem, w tym 
wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.       
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