
Zarządzenie Nr 27/2019 
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 
2018 r. poz. 646 z późn. zm.) oraz § 60 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Kalisza stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z 
dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Kalisza zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza  się  ogólny  schemat  procedury  kontroli  podatkowej,  stanowiący  załącznik  do
zarządzenia.

   
  § 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego 
Urzędu Miasta Kalisza.

    § 3.   

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4.   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski



Załącznik do zarządzenia nr 27/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 17 stycznia 2019r.

Schemat ogólny procedury kontroli planowej przedsiębiorców 
(opracowany na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. Z 2018 r. poz 646 z późn. zm.)

Kontrola
planowana

Dokonanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa
– zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie w
terminie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia

kontroli

Okazanie legitymacji służbowej przedsiębiorcy lub osobie
upoważnionej (pełnomocnikowi) oraz doręczenie

upoważnienia do kontroli – zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy –
Prawo przedsiębiorców

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, 
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 48. ust 1 ustawy 

– Prawo przedsiębiorców

Kontrola doraźna



Sporządzenie protokołu kontroli

Zakończenie kontroli z chwilą doręczenia
kontrolowanemu protokołu z kontroli.

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub
zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia

doręczenia protokołu przyjmuje się, że
kontrolowany nie kwestionuje ustaleń

kontroli.

Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia
doręczenia protokołu kontroli może przedstawić

na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia.

Protokół przekazany jest na stanowisko ds. wymiaru podatku i jeżeli
kontrola stwierdzała nieprawidłowości wszczyna się postępowanie

podatkowe.

Zawiadomienie kontrolowanego o sposobie 
ich załatwienia

Rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń do protokołu 
w terminie 14 dni od ich otrzymania

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


