l

"

'I:;ff

Regionalna Izba Obrachunkowa

o

w Zicloncj G6rLC
6~·261

ZidooaO,In. "L llvni<I",,!J. leI. U 129 1900; (:or M Jl9 190J
,,"" <ic:1onqur..rio ..... pl

......... 1' , .. ~"o.ro., pI

Zielona CiQra, 20) 3 . 02 · 11

RJO.l.092.69.20t2

\."t"o

, ,, I

15·

til

$" \

r"
Cu sla... Synu' I')'."

5\1

W6j l Gminy

1(1"«J'£r~e

WYST" PI EN I E ['OKONTROLN.:

Regionalna Izoo- Ohrachunkowa w Zielon cj G6rze. dzialajl\c no podstawic un. [ USI. 2

USlawy

z dnio

7

pa1.dziemika

1992

r.

0

rcgionalnych

i1.bach

obrw.:hunkowych

t1cks1jcdn, Dz. U. z 2012 T.. po/_ 1113), praprowOldzila w dniach od 15 paidziernikll2012 r.
do 20 grudnia 2012

T,

kanlTolo: problema"'!. w zakresie podatk6w i oplal [okalorch Gminr

Krzcszycc Z3 2011 r.
Cclcm komroli brIo ocena gospodarki finansowej

w

zakresic

pr.Iwidtowo~i

realizacji

dochod6w Z 1}1ulu podolk6w i opl:1I lokalnych w Gminie Kruszycc w 201 1 r. omz wnioskow

l.3\\'aI1}"ch w wystlijlicniu pokomrolnym Nr RIO J.O.ooZlIJ31l0 z dnia 21 pat.dzicmika
2010 r. dotyc74C),ch uz),skiwania \\"w. dochodOw.

Wynil.:i I.:ootroli ZD\\"l1l1e w protol.:ole omowiono omz protokol podpisano w duiu
20 grudnia 2012 r. w

Ur~zie

GlOin)' w Kne$2:ycach.

W zwi'l"Jtu z prteprowad7.on1\ I.:ontrol!\, stosowruc do art. 9 ust. 2 ustaW)' 0
izbach obrachunl.:owydl,

pra'ka7.uj~

n:llion~lny,h

1':U1U W6jtowi ninicjszc wyst:wicnic pol.:onlrolne.

Wewn"lrme regulacje orgolliz3cyjno - prawnc zawartc zoslaly w Statucic Gminy
Krzcsz)'cc. w Rcgulaminic

Orllal1i~ac)'jnylO :I

z31£4.dczcj w zarl:tdzcniac h w sprawic
w spm\\ie przcpisOw
w Kneszycach.

wcwn~trznych

w zakresie gospodarki fi tllUlsowCj i kontroli

prqj~lych

reguluj¥y,h

7..1lsad rachunkowos.:i omz zarz:tdzcniach
gospodark~

finansow:t w Urz¢zie Gmin)'

\

KOlltrolujlt(: struktu~ organizaeyjnl\ Gmin), konlrolujllCY llstalil, te nie pr/.cwidziano
w

nie; stanow;ska zasl~PCy w6jla, czym naruszano an. 26 II USI. 2 pkl I uslaw)' z dllia 8 marea

1990 r. 0

samo~:tic

gmi nnym (Icksljedn. Dz. U. z 2001 r. NT 142, po%. 1591 z pat.n. :un.).

W6jl wyjdniaj~ uchybienic \.\'Skazal,

....'JIIOwadzone zmiany

w

it planowana je:st reorganiucja

Rcgulaminie Organizacyjnym

U~du,

U~u

i 1.QslalUl.

w tym uregulowania

dOI)'C74Ct stanowilka zasl~pcy wOjta.

W loku kantrol; dochod6w uzyskanych w 2011 r. przez

Omi~

Kn.es:zyce z tytutu

podalkow i aplat lokalnych, badaj¥= powszcchno5ci i pmwidlo....'Oki opodalko....'3.nia
kontrolujltCy stwierdzil nastwuj~e niepra\.\idlo.....o ki:

• Niecgzckwowanie oil gminn)'Ch jednostek organizaeyjn)'ch. dopelnienin

NI nich obowi¢u z10terua deklarocji

!WI

c~go

podalek oct nicruchomoSci za 2011 r. V.')'J1ikaJllCY

Url. 6 USI. 9 pkt 1 uSla"y z dnia 12 sl)'cwia 1991 r. 0 podatkach i opla\och loblnycb
(tcksljedn. Dot. U. Z 20 10 r. Nr 95, poz. 613 z p6tn. nn .). W zloronych wyjdnimiach
A. B. referent ds. podatk6w i apia! S!Wieni7jla, te nicpnmidtowoU byla SPOWodowill\Il
nagromndzeniem obowii¢o:6w na pocZll.tku roku, naplywcm dcklaracji , wymiarem podatku
dla os6b fizyc:myeh i spomtdzaniem sprawozdarl .
• Nicdokonywanie przcz organ podalkowy czynnoki Spr1lWd7.aj/tCych, majltC)'ch na cdu
siwicrdzcnie formalnej poprawnoki skladania dcklaracji 1111 podolck od nicruchomoki
od os6b pray,Tlych oraz uslalenie stanu fnktyczncgo w 7.akresic niczb.;dnym do stwicrdzcnia
zgodnoki z pnedslawionymi dokumentami , do czego zobowill.zujc arl. 272 pkt 2 i 3
uslawy Ordynacja podatkowa. Osoba odpowiedzialna A. B. refercnt ds. podatk6w i oplal
wyja.snila, :u: nicprawidlo....w
pocZ4iku

ro\ru,

naplyv.1:m

byla spowodowana nagromadzcniem obowi:¢'6w nn
deklaracji,

wymiarem

podalku

dla os6b

fiZyC7.nych

i spor2iJ:d7.aniem sprawonlaii.
Kontrola tcrminowmci przekazywania decyzji podaikowych podatnikom Iqcz.ncgo
zoboy,i'lZaJlia

picni~:tncgo

oraz podulnikom podutku rolnego i oil nicruchomoki wykazala.

te 178 decyzji (nakazOw up/aty)

~

z op6t.nieniem

uniemo:tliwiajqc~m pla~

pierwszcj rat)' podaiku rolncgo od osOb fU,yC"Olych w terminie okrcllonym an. 6a uS!. 6
ustawy z dnia 15 lislopada 1984 r. 0 podalku rolnym (Icks! jcdn. z 2006 r. Nr 136, poz. 969

z p6tn. 7.rT\.), Ij. do 15 marta danego roItu.
W zakresic pmwidlowoU ud7Jelilf)ia ulg w splacie

zobowi~

podatkowych kontroli

poddano decyzje 0 umorzenie zalegloki podalkowych, rozlotcnie na rat)' lub odroczcnic
tcrmioow platnoki, konlroluj¥y uslDliI, 2C:

2

..

•

W6jl Gminy Krzeszyce \rydal 52 dccyzje podatkowc

0

umarzcnlU 7.a[l'glosci

podatko....')'eh podaj1\c nicprawidlow1\ podstawo; pra....ll1\ tj. art. 67d § I pkt I
tub art. 67d § [ pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, winien bye art. 67 a § 1 pkl3
cyt ustawy.

•

organ podal[WWY pr.w:J wydaniem powy lsl.)'ch decy"l;ji ni",
dowooow",go i nil' zbadal

II'

spos6b

w~l.echslronny

~.ebHd

calego malerialu

i ....Tlikliwy islni",nia przeslanek

uza.>adniaj1\cych umon",ni", zulegloSci. czym naruszono art. 187 § I

II'

zw. z art. 191

ustawy Ordynacja podatkowa.

•

w 29 pnypadkach organ \\')'da! decyzje podmkowe, pomimo uplywu tcnnillu
przcdawnicnia zobowi!J.zail podatkowych. okrdlollego

II'

art. 70 § [ uSlawy

Ordynacji podatko ......: j.
W

zlownyeh

wyjasnicniach

lnspcktor H.

M. ds.

podatk6w, jako

przyczyn~

ww. nicprawidtowosci wykazala pomylki tcchllicZllC oraz prlcoc"l;enia pr.:y badaniu

przcsianek do wydania decyzji.
W zakresie windykacja llale~.nnSci podalknwych inspektor slwil"Td;,d! nieprowadzcnie

komroli lenninowoSci ".;!plaly poszczeg61nych HII podalku prlcz podalnik6w: pod31ku
od nieruchomoSci od os6b pW"Tl)ch OTa"/; podatku ldnego oil os6b pru\\l1ych. rolnego
od os6b fizycZ!1ych. podutku od srodkow lransporto ....)'ch oruz niewlaSciwe podejrnowanie

dziulmi windykacyjnych poprzez niewysylanie lub \\)'sylanie upomnien ze

ZlliICZUym

op6:micniern (od 62 do 571 dni po dacie plmnosci raty podatku), co stunowi naruszcnlc
§ 3 ust. 1 rozporZl\.dzenia Ministro Finans6w w sprowie wykonania niekt6rych przepisow
usI3\\)' 0

post~powaniu

cgzekucyjnym

w

admini,tracji. W zloi:onych wyjaSnieniach [I. M.

inspcktor ds. podmk6w wSkaZ.lla pr.:yczyny nil' wysylania lub "),sylania upomnicn

z znaczllym op67Jlicnicm szcrokim zakrcsem obowiqz.k6w slutbo\\,),ch wykonywanych
na tym slanowisku ptacy, a tak;>:e wcilt'- rosn!J.Cll.liczbll podatnik6w zalcgaj!J.cych z tcmlinow:t
zapla4·
W pr6bie

obj~tej

kontro!lt stwierdzono 5 przypadkow. w ktorym tytuly wykonawczc

wystu\\ionc byly z op6i;nieniem
w

wynoS~4.c>·m

od [07 - 423 dni po lcnninic okrcslonym

upomnicniu omz 5 prqpadk6w, gdzic organ podatkowy nie wystawil tyrolow

wykonawczych. ['O\\')'tszym

post~po\\"anicm

naruszono § 5 USI. 1 rozpor£ildzenia MinistrJ

Finans6w w sprawic wykonania nicktorych przepis6w USlawy 0
w

posl~powaniu

egzekucyjnym

administracji. H. M. inspek loT ds. podatk6w jako prL)"czyny nil' \\),stawianill t}'lul6w

wykonuwcl.ych tub wysta ....ianie ich z op6i:nienicm wskaZ!lla szeroki zakres obowil\Zk6w

3

"

s/utbowych wykonywanych na tym stanowislcu pracy, a lakie w<:i;¢

ms~

liczbl;

podatnik6w u1egaj1ttr<=h z tcrmillO\\,zaplal\.
~lawiaj¥ po~

uwagi , na podsw\\;e an.

9 USl 2

ustawy 0 n:gionalnych izbach

obrachunkowych, \\TlOS~ 0:

J. Uwzgl¢nienie w strukturze organizacyjnej staoowiska zasl(JlCY \\'6jla zgodnie

zan.26 a ust.2 ustawy z dni. 8 marca 1990 r. 0 samorzl\dZic gminnym
(tckstjcdn. Dz. U. z 2001 r. NT 142. pol.. 1591 z: pain. :un.).
2. Zbkrania i rozpatrywania w spos6b

wyczerpuj~

niezb¢nego do rozpotrttnia woioskow

calego malcriaru dowodowcgo.

umorzenie zalegioSci podatkowych.

0

stosownie do art. 187 § 1 w zw. Z art. 180 i 181 ustawy z dnia 29 sicrpnia 1997 r.

Ord)'Tlllcja podatkowa (tckstjcdn. Dz. U. z 2012 r., pol.. 749 Z p6i.n. 7lII.).
3. Dokonywanie konlroli zlotonych dekllll1lCji na podDlek siosownic: do obo\\i¢u

..ynikajltCcgo Z 1111. an. 272 uslawy z dni. 29 sicrpnia 1997 r. Ordynac;ja podatkowa
(Ieksl jedn. Dz. U. z 2012 T., poz. 749 z p6fn. nn.).
4. Egzekwowanie obowi¥.ku skladania deklaracji na podatek od nieruchomoki praz

jednostki orgllJ1i:l;acyjnc stoso....'Ilie do obowi8,l'.ku wyni knj1\cego z art. 6 USI. 9 pkl I
USlaw}' z dnia

12

styclJIia

1991

r.

0

podalkach

i oplatnch lokalnych

(tcksl jedn. D:z. U. z 201 0 r. Nr 95 poz. 613 z p6i:n, ~m.).

5. Wysylania upomn ieo, je1;eli naletno§Ci nie zostan:t zaplacone w lerminie
ornz wystawiania t)1ul6w wykonawczych, po

bc:ukut~7.nym

uplywie lermin6w

okrdlonych w upomnieniach, siosownie do § 3 us\. 1 oraz § 5 us\. I

TO~portlld7,.cnia

Ministra Finans6w z dnia 22 lislopada 2001 r. w sprowie wykonnnia nicktorych
prz.epis6w ustawy 0

posI~po .....aniu

egzekucyjnym w adminislnlcji (Dz. U. Nr 137,

po:z.IS41 z p6tn. zm.) z odpowiednim wykOr,l)'Slywaniem motliwoSci st05()wanio
przcpisu § 3 us!. 2 lego TOZpOrntdzenia.
6. Dol"(Czanie nakaz6w plalniczych podalnikom plOC1\cym podalki w formic I¥?.nego
zobowi!\Zllfrla

picni~t.nego

zgodnic z art . 47 § I ustawy z dnio 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tehl jedn. D:z. U. z 2012 f .. po:z. 749 z p6in. un.).
Zgodnie z art. 9

US!.

3 i 4 ustawy 0 regionalnych izbach obrnchunkowych, do ....'Iliosk6w

za.....artych w wysllQ)ieniu pokontrolnym przysluguje P""WQ zgloszcnia ZIlStrzet:ema
do Kolcgium Imy.

,

"

~.

,

InrOrm;lcj~
pl'OS1:~

0 wykonililiu wniosk6w poknntmlnyth lub przyczynoch idl niewylr::onanin

prl-ekazae Rcgion alnej Izbie Obmch unkowcj

Yo:

Zieloncj G6rzc W lenninic )0 dni

od doia otl7.ymania ninicjszego wYSiwienia pokonlrolnego.

Do

wiado~i:

l. Pr.(c",-OOnicZltcy Roo)' Gminy KrLeS'J')"CC,

2. ala.

s

