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WYNIK KONTROLI

Na poCsta,wie art. 24 usl. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 i 2 usta,* 1, z dr,ta 28 r,,,rześnia !991, r.
o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) określa się ustalenia
i wnioski z postępowania kontrolnego przeprowadzonego na podstawie postanowienia
Nr 04100041 o wszczęciu postępowania kontrolnego wydanego przęz Dyrektora Urzędu
Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 1 lutego 2010 r.

I. Zakres postępowania kontrolnego:

Prawidłowośc rozltczeń zbudżętęm z tlułu podatku od towarów i usług zamatzęc 2007 r.

II. Ustalenia postępowania kontrolnego:

W ramach postępowania kontrolnego, na podstawie upowazntęnia z dnia 1 lutego 2010 r.
przeprowadzono w powyzszym zakresie kontrolę podatkową zakończoną doręczeniem
Stronię protokołu kontroli w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Postanowienięm z dnia 13 maja 20I()r, (doręczonym w dniu I7 maja 2010r.)
wyznaczono Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego
materiału dowodowego. Strona nie skorzystŃa z przysfugującego jej uprawnienia.

podstawie zbadanych dokumentów i ewidęncji w powyższym zakresie nieprawidłowości
stwierdzono.
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IV. Wnioski i wskazania doĘczące usunięcianieprawidłowości: nie dotyczy

V. Pouczenie:

Niniejszy wynik kontroli nie moze byó przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy.

Niniejszy wynik został sporządzony w trzęch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono kontrolowanemu

(pieczątka i podpis Dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej)

-Ifirttk oftąmdłem:

(data, imię i nazwisko oraz podpis
kontrolowanego lub osoby upoważnionej

do reprezentowania kontrolowanego)

Otrzrrmu.ią:
l,

lrl Mełnmłwńskal GnldziaAz - eoz nr 1

2. Urząd Skarbowy w Crudziądzu- egz.nr2,
3. a/a- egz. nr3


