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Zmiana Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 

załącznik do zarządzenia Nr 35/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 12 marca 2020 r.  

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 41/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 12 lipca 

2019 r. zmienionym zarządzeniem Nr 75/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 

z dnia 2 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w dziale III w § 10: 

a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) IV Zastępca Dyrektora (ZD4)  Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz orzecznictwa 

(IZPCiO);”, 

b) w ust. 2 w pkt 4 w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. e, 

c) pkt 7: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„7) Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz orzecznictwa (IZPCiO):”, 

 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f o brzmieniu: 

„f) Referat Postępowania Celnego (IOC);”; 

2) w rozdziale 5: 

a) w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt 6, 

b) uchyla się § 32; 

3) rozdział 8: 

a) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: 

„Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz  Orzecznictwa”; 

b) po § 41 dodaje się § 41 a o brzmieniu: 

„§ 41 a. Do zadań Referatu Postępowania Celnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie 

obejmowania towarów procedurą celną, elementów służących do naliczania należności 

celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków 

przewidzianych w wymianie towarowej, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu 

Państwa, zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń 

należności celnych, przewozów drogowych, spraw dotyczących podatku akcyzowego 

oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami 

trzecimi, a także kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2332); 
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2) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie 

wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury 

specjalnej, na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia 

towarów, na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących 

część wartości celnej, na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub składu 

celnego; 

3) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania 

pozwoleń na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o których 

mowa w art. 110 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. 

UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, 

oraz udzielania innych ułatwień płatniczych; 

4) prowadzenia postępowań w zakresie wstrzymania wykonana decyzji na podstawie 

przepisów unijnego kodeksu celnego; 

5) występowanie do zagranicznych organów z wnioskiem o weryfikację dowodów 

pochodzenia oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

6) występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących 

wartości celnej oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

7) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji 

prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na 

rzecz Skarbu Państwa, zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, 

przewozów drogowych, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług 

związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi, kar pieniężnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów; 

8) nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych 

z zakresu klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, podatku 

akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym 

z państwami trzecimi; 

9) koordynacja i nadzór, we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie 

działań w zakresie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne 

tradycyjnych środków własnych UE z tytułu należności celnych oraz wypisywania kwot 

tych należności z raportu TOR; 

10) nadzór nad działalnością komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego w zakresie 

prowadzenia magazynu depozytowego w odniesieniu do towarów będących depozytami 

celnymi; 
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11) rozpatrywanie w II instancji spraw dotyczących odmowy legalizacji świadectw 

przewozowych.”; 

4) w rozdziale 9 wyrazy „§ 41 a” zamienia się na wyrazy „§ 41 aa”; 

5) w dziale VI: 

a) w § 56 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5, 

b) w § 58 w  pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 o brzmieniu: 

„6) Referat Postępowania Celnego (IOC).”. 

§ 2.  

Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Izby 

Administracji Skarbowej w Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej Zmiany. 


