
Załącznik nr 22 do zarządzenia Nr 39/2016  

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 

 

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU 

 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Przasnyszu, stanowiącym załącznik  

nr 1 do zarządzenia Nr 76/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 

2015r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Przasnyszu regulaminu organizacyjnego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 12 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

2. W § 13 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

3. W § 14 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

       „ 13) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

4. W § 15 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

       „ 12) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

5. W § 16 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) orzecznictwo w zakresie kar grzywny określonych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego oraz kar pieniężnych określonych w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.”. 

6. W § 18: 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez Dyrektora skarg na pracowników 

obsługujących Naczelnika oraz wniosków i petycji.”; 

2) uchyla się pkt 6 i 7. 

7. W § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wzajemne zastępstwo Naczelnika: 

1) Naczelnika w czasie nieobecności zastępuje kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej albo 

pisemnie wyznaczony pracownik; 

2) zakres zastępstw określony w pkt 1 rozciąga się na wszystkie czynności i kompetencje 
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należące do osoby zastępowanej; 

3) w czasie nieobecności Naczelnika pisma i dokumenty zastrzeżone do jego kompetencji 

podpisuje osoba go zastępująca, zamieszczając przed podpisem wyrazy „w/z Naczelnika 

Urzędu Skarbowego”.”. 

8. W § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Pracownicy upoważnieni do występowania w imieniu organu stosują imienne pieczątki 

zawierające wyrazy „z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego”.”. 

9. W § 27 pkt 10 – 11 otrzymują brzmienie: 

„10) zwroty nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 10 000 zł oraz 

od osób prawnych do kwoty 20 000 zł łącznie z kierownikiem Samodzielnego Referatu 

Rachunkowości; 

11) zwroty w zakresie podatku od towarów i usług do kwoty 50 000 zł łącznie 

z kierownikiem Samodzielnego Referatu Rachunkowości;”. 

10. W § 30 pkt 7 – 9 otrzymują brzmienie: 

„7) zwroty nadpłat w podatku dochodowym do kwoty 20 000 zł łącznie z właściwym 

merytorycznie kierownikiem komórki organizacyjnej, powyżej w/w kwot łącznie  

z Naczelnikiem; 

8) zwroty w zakresie podatku od towarów i usług do kwoty 50 000 zł łącznie z właściwym 

merytorycznie kierownikiem komórki organizacyjnej, powyżej w/w kwot łącznie  

z Naczelnikiem; 

9) zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym do kwoty 5 000 zł łącznie z właściwym merytorycznie kierownikiem 

komórki organizacyjnej, powyżej w/w kwot łącznie z Naczelnikiem;”. 

 


