
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty 

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

cywilnej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 w pkt 1: 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja pod względem formalnym 

dokumentów podlegających księgowaniu, w szczególności deklaracji 

podatkowych, wniosków, informacji, w tym w postaci elektronicznej,”, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja pod względem formalnym 

niepodlegających księgowaniu wniosków, pism i informacji składanych przez 

podatników lub płatników, w tym w postaci elektronicznej,”, 

c) uchyla się lit. h; 

2) w § 16: 

a) wyrażenie „3) Działu Kontroli Podatkowej:” zastępuje się wyrażeniem „4) Działu 

Kontroli Podatkowej:”, 

b) w pkt 4 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem, i dodaje się lit. f o brzmieniu: 

„f) wykonywanie zadań, o których mowa w § 13 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, trzecie 

i czwarte, § 13 pkt 1 lit. b, § 13 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz § 13 pkt 2 lit. 

b, w zakresie, w jakim uprzednio przez tę komórkę była prowadzona kontrola 

podatkowa.”; 

3) w § 21: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu Skarbowego 

i Zastępców Naczelnika Urzędu Skarbowego, zastępstwo pełni pracownik Urzędu 

Skarbowego wyznaczony przez Dyrektora Izby.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nieobecnego Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego zastępuje wyznaczony 

na piśmie Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku ich łącznej 

nieobecności, ich obowiązki przejmuje Naczelnik Urzędu Skarbowego lub 

wyznaczony przez Dyrektora Izby pracownik.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


