
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Urzędu Skarbowego w Bełchatowie 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1233) oraz § 51 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Izby 

Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r., zmienionego zarządzeniem Nr 

33/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lutego 2021 r., zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 28 

listopada 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 65/2020 Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr  97/2020 Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 131/2020 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 22 września 2020 r. oraz zarządzeniem 

Nr 6/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 2 pkt 5: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i sprawdzających (SKA-1),”, 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Drugie Wieloosobowe Stanowisko Czynności Analitycznych i Sprawdzających 

(SKA-2),”, 

c) uchyla się lit. c; 

2) w § 10: 

a) w ust. 1: 

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 



„2a) współdziałanie z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą 

w sprawach zarządzania programami i projektami w zakresie zarządzania 

portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub 

w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych;”, 

 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) współpraca z Komisją do rozpatrywania skarg na działania noszące 

znamiona zjawisk niepożądanych w zakresie realizacji zadań wynikających 

z Polityki zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji 

Skarbowej.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego, wchodzących 

w skład pionu orzecznictwa, pionu poboru i egzekucji oraz pionów kontroli należy 

zapewnienie wsparcia podatnikom i płatnikom w prawidłowym  wykonywaniu 

obowiązków podatkowych poprzez udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa 

podatkowego związanego z zakresem zadań komórki.”; 

3) w § 14: 

a) w pkt 2 w lit. i skreśla się wyrazy „za pośrednictwem centralnego biura 

łącznikowego”,  

b) w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ·prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z 

tytułu podatków i opłat, 

b) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów 

podatków, opłat i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie,”; 

4) w § 15: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających: 

a) pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku 

podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez 

podatnika, 



b) zarządzenie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń 

mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków 

podatkowych i celnych, 

c) typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej 

i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli, 

d) dokonywanie czynności sprawdzających, 

e) badanie zasadności zwrotu podatków, 

f) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych, 

g) analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń 

majątkowych pracowników, 

h) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia zwrotu podatku;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Drugiego Wieloosobowego Stanowiska Czynności Analitycznych 

i Sprawdzających: 

a) realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, 

b) obsługa systemów wymiany informacji podatkowych, 

c) wymiana informacji podatkowych, 

d) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, ·w 

tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji 

i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych, 

e) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE), 

f) dokonywanie czynności sprawdzających, 

g) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych, 

h) przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do 

właściwych państw członkowskich;”, 

c) uchyla się pkt 3; 

5) w  § 29 w ust. 2: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1); 

3) Drugie Wieloosobowe Stanowisko Czynności Analitycznych i Sprawdzających 

(SKA-2);”, 



b) uchyla się pkt 4. 

§ 2. Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2021 r. 

 


