
 ZARZĄDZENIE NR 92/2022 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 10 października 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Urzędu Skarbowego w Kutnie 

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

cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego 

Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49/2022 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Kutnie, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lutego 2019 r., 

zmienionym zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lutego 

2020 r., zarządzeniem Nr 66/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lipca 2020 

r., zarządzeniem Nr 98/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2020 r.,  

zarządzeniem Nr 9/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r., 

zarządzeniem Nr 102/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 30 lipca 2021 r., 

zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz 

zarządzeniem Nr 55/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 24 maja 2022 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

       „§ 9a. 1. Naczelnik Urzędu Skarbowego współpracuje z koordynatorem realizacji wsparcia 

do spraw klasyfikacji, wyznaczonym przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

       2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez konsultanta w obszarze 

klasyfikacji do spraw podatku od towarów i usług wyznaczonego przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego.”; 

2)  w § 10 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

        ,,2c. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego wchodzących w skład 

pionu orzecznictwa i pionu kontroli należy współpraca z konsultantem w obszarze klasyfikacji do 

spraw podatku od towarów i usług.”; 

3) w § 12 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 



„1a) w zakresie obsługi bieżącej realizowanie również, niezależnie  

od terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego, zadania centrum obsługi 

obejmujące: 

a) zadania, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o KAS, 

b) ewidencjonowanie i wprowadzanie do systemów informatycznych podań  

          i deklaracji;”; 

4) w § 14 pkt 1 w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu: 

„r) ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


