
 1 

Zmiana Nr 1 Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, 

załącznik do zarządzenia Nr 33/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 15 lutego 2021 r.  

§ 1. 

 W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

7 stycznia 2021 r., wprowadza się następującą zmianę: 

1)  w § 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Pion Orzecznictwa (IZPO): 

a) Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oraz Nadzoru nad 

Orzecznictwem (IODMN), w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Nadzoru nad Orzecznictwem  

(IOD-1), 

 Drugi Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD-2), 

 Trzeci Dział Podatków Dochodowych (IOD-3), 

 Czwarty Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD-4), 

 Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (IOM), 

b) Wydział Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 

(IOVR), w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV-1), 

 Drugi Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV-2), 

 Trzeci Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV-3), 

 Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (IOR), 

c) Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (IOA);”; 

2) w § 13 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 25 ust. 2 i ust. 7, § 26 ust. 2, 

§ 28 oraz § 39 należy w zakresie ich właściwości również:”; 

3) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na zakres działania Wydziału Podatków Dochodowych, Majątkowych 

i Sektorowych oraz Nadzoru nad Orzecznictwem składają się zadania wykonywane przez 

wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału. 

2. Do zadań Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Nadzoru nad 

Orzecznictwem, Drugiego Działu Podatków Dochodowych, Majątkowych 

i Sektorowych, Trzeciego Działu Podatków Dochodowych i Czwartego Działu 

Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych należy w szczególności: 
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1) orzecznictwo w sprawach dotyczących podatków dochodowych; 

2) orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności osób trzecich wymienionych w art. 113 

ustawy Ordynacja podatkowa, wyłącznie wówczas, gdy Dział wydał wcześniej decyzję 

określającą i/lub ustalającą prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty 

lub zwrotu podatku; 

3) orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności osób trzecich wymienionych w art. 115 

ustawy Ordynacja podatkowa, wyłącznie wówczas, gdy wydanie decyzji przenoszącej 

odpowiedzialność wymaga równoczesnego określenia i/lub ustalenia prawidłowej 

wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

4) orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności spadkobierców wyłącznie wówczas gdy 

wydanie decyzji przenoszącej odpowiedzialność wymaga równoczesnego określenia 

i/lub ustalenia zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

5)  rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

w sprawach będących w zakresie właściwości komórki. 

3. Zakres działania Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Nadzoru nad 

Orzecznictwem obejmuje również: 

1) koordynację zapewnienia jednolitości prawidłowego orzecznictwa; 

2) bieżącą analizę przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE, sygnalizowanie zmian linii 

orzeczniczej oraz rozbieżności między orzecznictwem organów podatkowych oraz 

sądów administracyjnych; 

3) koordynowanie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników 

podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności 

w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych 

nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego;  

4) prowadzenie ewidencji funduszy założycielskich; 

5) nadzór nad wykorzystywaniem przez komórki organizacyjne Izby i podległych urzędów 

Centralnego Rejestru Danych Podatkowych; 

6) nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania 

informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki; 

7) opracowywanie zestawień, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa 

w zakresie właściwości komórki; 

8) niezwłoczne zgłaszanie do Szefa KAS różnic interpretacyjnych przepisów prawa. 

4. Zakres działania Drugiego Działu Podatków Dochodowych, Majątkowych 

i Sektorowych obejmuje w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących podatku 

dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a ponadto 
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orzecznictwo w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 

spadków i darowizn, podatków sektorowych i opłat, o których mowa w przepisach odrębnych. 

5. Zakres działania Trzeciego Działu Podatków Dochodowych obejmuje 

w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz w sprawach odpowiedzialności 

podatkowej płatnika. 

6. Zakres działania Czwartego Działu Podatków Dochodowych, Majątkowych 

i Sektorowych obejmuje w szczególności orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego 

od osób prawnych, w sprawach przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 

lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, w sprawach dotyczących podatku tonażowego 

oraz wpłat z zysku, a ponadto orzecznictwo w sprawach dotyczących podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków sektorowych i opłat, o których 

mowa w przepisach odrębnych. 

7. Do zadań Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych należy orzecznictwo 

w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków 

i darowizn, podatków sektorowych i opłat, o których mowa w przepisach odrębnych oraz 

rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki.”; 

4) uchyla się § 27; 

5) w § 56: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oraz Nadzoru 

nad Orzecznictwem (IODMN);”, 

b) uchyla się pkt 3; 

6)  w § 67 w ust. 1 w pkt 1: 

a) w lit. a: 

 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„- ustalania i/lub określania wysokości: zobowiązania podatkowego, nadpłaty, 

zwrotu podatku, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, odsetek za 

zwłokę, dochodu, zaliczki, straty, do kwoty nieprzekraczającej 10 000 000 zł,”, 

 w tiret trzecie wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

 w tiret  czwarte wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

 w tiret piąte wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

 w tiret szóste wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

b) w lit. b: 

 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 



 4 

„- w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji 

ostatecznych jako organ pierwszej instancji,”, 

 w tiret czwarte wyrazy „o których mowa w lit. b” zamienia się na wyrazy 

„o których mowa w tiret drugie”, 

c) w lit. e: 

 w tiret pierwsze wyraz „12” zamienia się wyrazem „18”, 

 w tiret trzecie wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

 w tiret czwarte wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”, 

 w tiret piąte wyrazy „2 000 000 zł” zamienia się na wyrazy „10 000 000 zł”; 

7) w § 68 w ust. 1 w pkt 1: 

a) w lit. b w tiret trzecie wyrazy „o których mowa w lit. a-b” zamienia się na wyrazy 

„o których mowa w tiret pierwsze - trzecie”, 

b) w lit. e w tiret drugie wyraz „12” zamienia się wyrazem „18”, 

c) w lit. i wyrazy „podpisuje wniosków” zamienia się na wyrazy „podpisuje wnioski”, 

d) w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) podpisuje dokumenty dotyczące zagospodarowania i likwidacji zużytych 

składników majątku ruchomego;”; 

8) w § 68 uchyla się pkt 7; 

9) po § 69 dodaje się § 69a  w brzmieniu: 

„Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi może upoważnić Zastępców do 

załatwiania w imieniu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej albo Izby Administracji 

Skarbowej spraw innych niż wymienione w § 65-69, na podstawie odrębnego 

upoważnienia.”; 

10) § 73 otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli jest to uzasadnione zakresem i rozmiarem wykonywanych zadań, Dyrektor może 

upoważnić innych niż wskazani w § 65, § 70 ust. 1, § 71, § 72 ust. 1 i § 74 ust. 1 

pracowników do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych 

sprawach. Zakres upoważnienia określany jest w odrębnych upoważnieniach. 

§ 2. Schemat organizacyjny Izby Administracji Skarbowej  w Łodzi stanowiący załącznik 

do Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 


