
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Urzędu Skarbowego w Poddębicach 

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 Urzędu Skarbowego w Poddębicach, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 17/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego 

w Poddębicach, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2020 Dyrektora Izby Administrac j i 

Skarbowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 w ust. 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„pion orzecznictwa (SZNP): 

Wieloosobowe Stanowisko Postępowania Podatkowego (SPO);”, 

b) pkt 5: 

 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej (SKA),”,  

 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„Referat Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP).”; 

2) w § 12 w pkt 1: 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„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: 

„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; 

3) w § 13: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 



„Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Postępowania Podatkowego w pionie 

orzecznictwa Urzędu Skarbowego należy w szczególności:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług: 

a) prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach orzekania 

odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów 

przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, 

b) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie, w jakim uprzednio nie była 

prowadzona kontrola podatkowa, w sprawach: 

- określenia wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązan ia 

podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, 

wysokości straty poniesionej przez podatnika, wpłat z zysku, wysokości 

odsetek za zwłokę, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach 

rozliczeniowych, 

- nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, 

- ustalania zobowiązań podatkowych, 

c) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 

w zakresie, w jakim uprzednio nie była prowadzona kontrola podatkowa, 

d) wnioskowanie o nadanie decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej 

wykonalności, 

e) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, 

f) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych, 

g) ustalanie wysokości kosztów postępowania, 

h) orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku VAT, 

i) wydawanie postanowień w zakresie pozyskiwania informacji w trybie art. 45 

ustawy o KAS, 

j) wydawanie decyzji o nakładaniu kary pieniężnej w trybie art. 45 ustawy 

o KAS;”, 

c) dodano pkt 3 w brzmieniu: 

„dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej 

komórki.”; 

4) w § 15: 



a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji 

i Rejestracji Podatkowej:”, 

b) w ust. 1 dodano: 

 pkt 1 w brzmieniu: 

„w zakresie czynności analitycznych i sprawdzających:”, 

 pkt 2 w brzmieniu: 

„w zakresie identyfikacji i rejestracji podatkowej: 

a) prowadzenie ewidencji podatników i płatników, 

b) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów wyboru form opodatkowania 

podatników podatku dochodowego, 

c) prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,  

d) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów 

i usług i podatników VAT UE, 

e) prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP 

z urzędu oraz unieważnienia NIP, 

f) wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), 

g) udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 

odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do 

identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e–PUAP lub innych środków 

komunikacji elektronicznej, 

h) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej 

z nadaniem NIP, 

i) ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników (CRP KEP), 

j) weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e–Deklaracje pełnomocnictw do 

podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikac ji 

elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu, 

k) wydawanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot 

węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, 

l) udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP, 

m) wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP, 

n) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o kontynuowaniu prowadzenia 

przedsiębiorstwa w spadku.”, 



c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Referatu Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych:”, 

d) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„w zakresie postępowania podatkowego: 

a) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie, w jakim uprzednio była 

prowadzona kontrola podatkowa, w sprawach: 

- określenia wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania 

podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, 

wysokości straty poniesionej przez podatnika, wpłat z zysku, wysokości 

odsetek za zwłokę, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach 

rozliczeniowych, 

- nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, 

- ustalania zobowiązań podatkowych, 

b) w postępowaniach podatkowych w zakresie, w jakim uprzednio była 

prowadzona kontrola podatkowa: 

- wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 

- wydawanie postanowień w zakresie pozyskiwania informacji w trybie art. 

45 ustawy o KAS, 

 wydawanie decyzji o nakładaniu kary pieniężnej w trybie art. 45 ustawy 

o KAS;”; 

a) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieobecności Naczelnika Urzędu Skarbowego lub gdy nie może on pełnić 

funkcji, zastępstwo pełni pracownik Urzędu Skarbowego wyznaczony przez Dyrektora 

Izby.”. 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Poddębicach stanowiący załącznik 

do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Poddębicach otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 


