
ZARZĄDZENIE NR 123/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim 

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

cywilnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1233) oraz § 54 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Izby 

Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 118/2021 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 25 października 2021 r., zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 77/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 15 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);” zastępuje 

się wyrazami „Postępowania Podatkowego (SPO);”; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Do zadań Referatu Postępowania Podatkowego w pionie orzecznictwa Urzędu 

Skarbowego należy w szczególności: 

1) prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach: 

a) określania 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, ustalanie zobowiązań podatkowych, 

b) nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach przychodu, 

c) ustalania zobowiązań podatkowych, 

d) orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, 

podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, 

e) nadpłat i zwrotów; 

2) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 



3) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku; 

4) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych; 

5) ustalanie wysokości kosztów postępowania; 

6) orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku VAT; 

7) wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej; 

8) dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki 

organizacyjnej.”; 

3) w § 15 w pkt 1 uchyla się lit. g, h, i, k; 

4) w § 30 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Referat Postępowania Podatkowego (SPO).”. 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim 

stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Tomaszowie 

Mazowieckim, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


