ZARZĄDZENIE NR 56/2021
DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 8 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu
w Radomiu regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 1 i 2 załącznika nr 8 do
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej
Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celnoskarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. FFiPR
z 2020 r. poz. 16 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu,

stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 94/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu
w Radomiu regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków sektorowych i opłat,
o których mowa w przepisach odrębnych, w sprawach:”;
2) w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) występowanie i realizowanie wniosków o udzielnie informacji oraz powiadomienie
zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności
celnych i innych należności pieniężnych;”;
3) w § 15 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) dokonywanie czynności sprawdzających.”;
4) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Pierwszy Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do:
1) podejmowania rozstrzygnięć w sprawach objętych właściwością nadzorowanych
komórek organizacyjnych, w tym:

a) określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego
zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica
w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł (słownie
złotych: sto tysięcy),
b) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług,
c) przedłużenia terminu załatwienia sprawy,
d) przedłużania terminu zakończenia kontroli podatkowej,
e) nadania lub odmowy oraz unieważnienia lub uchylenia z urzędu numeru
identyfikacji podatkowej,
f) rejestracji i wykreślania podatników podatku od towarów i usług,
g) rejestracji podatników podatku akcyzowego,
h) wszczynania, umarzania oraz odmowy wszczęcia postępowań podatkowych,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, gdy nie spełnia on wymogów określonych
przepisami prawa,
k) wznawiania postępowań podatkowych,
l) zawieszania i podejmowania postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych,
m) przywracania uchybionych terminów,
n) nałożenia kary porządkowej,
o) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
p) ustalania kosztów postępowania,
q) w wyniku wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia,
r) postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych
postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów,
Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2) podpisywania:
a) pism wyrażających stanowisko Naczelnika w postępowaniu zażaleniowym
i odwoławczym,
b) zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
c) wniosków, postanowień, zarządzeń i pism w postępowaniach karnych skarbowych
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
d) wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków
bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej,
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e) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
f) pism dotyczących kas rejestrujących,
g) wniosków dotyczących rachunków bankowych,
h) wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem inicjujących wszczęcie
postępowania,
i) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) akceptowania:
a) wniosków w sprawie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych,
b) analiz dotyczących nadpłat w podatkach dochodowych do kwoty 100 000 zł (słownie
złotych: sto tysięcy),
c) analiz zasadności zwrotu w podatku od towarów i usług do kwoty 100 000 zł
(słownie złotych: sto tysięcy),
d) adnotacji w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych wraz z korektą do
kwoty nadpłaty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).”;
5) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Drugi Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do:
1) podejmowania rozstrzygnięć w sprawach objętych właściwością nadzorowanych
komórek organizacyjnych, w tym:
a) określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego
zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica w
kwocie straty, dochodu lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 100 000 zł
(słownie złotych: sto tysięcy),
b) określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 50 000 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy),
c) odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatku lub zaległości
podatkowej do kwoty 100 000 zł należność główna wraz z odsetkami (słownie
złotych: sto tysięcy) na okres nie dłuższy niż 1 rok,
d) umarzania zaległości podatkowej do kwoty 5 000 zł (słownie złotych:
pięć tysięcy) należności głównej oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) dla jednego podatnika w ciągu
roku,
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e) wszczynania, umarzania oraz odmowy wszczęcia postępowań podatkowych,
f) przywracania uchybionych terminów,
g) przedłużania terminu załatwienia sprawy,
h) zawieszania i podejmowania postępowań podatkowych,
i) wznawiania postępowań podatkowych,
j) przedłużenia terminu zwrotu w podatku od towarów i usług,
k) wysokości karty podatkowej oraz indywidualnych obniżek stawki karty
podatkowej,
l) w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazywanie środków
zgromadzonych na rachunku VAT,
m) ustalania kosztów postępowania,
n) o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych oraz nadwyżek podatku od towarów
i usług do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
o) wydanych na skutek wniesionego przez podatnika odwołania lub zażalenia ,
p) opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących z nieujawnionych źródeł,
q) zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym,
r) odpowiedzialności

spadkobierców

następców

prawnych,

podmiotów

przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
s) zwalniania płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych,
t) ograniczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy, płaconych przez
podatników podatków dochodowych,
u) wyłączania z określonej formy opodatkowania,
v) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
w) zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
x) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
y) odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
z) wstrzymywania wykonania decyzji,
za) nałożenia kary porządkowej,
zb) umarzania postępowań egzekucyjnych, z wyłączeniem spraw podatkowych,
w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem powyżej kwoty
100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
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zc) skarg złożonych w ramach postępowania egzekucyjnego,
zd) umorzenia i rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych,
ze) egzekucji z nieruchomości,
zf) zezwoleń dla podatku akcyzowego oraz zabezpieczeń podatku akcyzowego
nie powodujących zmiany wysokości kwot zobowiązań podatkowych,
zg) ustalania dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalnych norm
zużycia wyrobów akcyzowych,
zh) określania i ustalania zobowiązań w podatku akcyzowym w obrocie krajowym
i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa
w ustawie o grach hazardowych, podatku od towarów i usług w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw
silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer do kwoty 100 000 zł (słownie
złotych: sto tysięcy),
zi) wyrażenia zgody na stosowanie ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego,
zj) wyrażenia zgody na zdjęcie znaków akcyzy,
zk) przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy,
pokrycia należności, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym
mowa w art. 38a z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
zl) potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego generalnego i ryczałtowego,
zm) udzielania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia zezwolenia:
na prowadzenie składu podatkowego, na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
wysyłający,

na

wykonywanie

czynności

w

charakterze

przedstawiciela

podatkowego, na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz
zezwolenia wyprowadzenia,
zn) zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego do kwoty
100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
zo) stwierdzenia/odmowy stwierdzenia oraz zwrotu/odmowy zwrotu nadpłaty
w

podatku

akcyzowym

w

obrocie

krajowym

i

transakcjach

wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o
grach

hazardowych,

podatku

od

towarów

i

usług

w

przypadku

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw
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silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer do kwoty 100 000 zł
(słownie złotych: sto tysięcy),
zp) wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, o zmianie
wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz o wykreśleniu
pośredniczącego podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,
zq)przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy,
zwrotu

lub

zwolnienia

zabezpieczenia

majątkowego,

o

którym

mowa

w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
zr) odmowy uzupełnienia albo sprostowania decyzji,
zs) postanowień w toku prowadzonego postępowania podatkowego oraz innych
postanowień i pism, z wyłączeniem pism kierowanych do Ministerstwa Finansów,
Najwyższej Izby Kontroli i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2) podpisywania:
a) pism wyrażających stanowisko Naczelnika w postępowaniu zażaleniowym
i odwoławczym,
b) przelewów z rachunku sum depozytowych - zgodnie z kartą wzorów podpisów
do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
c) przelewów dotyczących zwrotów osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty maksymalnego limitu
kwoty zwrotu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
d) dokumentów zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów
i usług oraz rozliczeń wpływów podatkowych,
e) upomnień i tytułów wykonawczych,
f)

pism,

zawierających

dane

objęte

tajemnicą

skarbową

udostępnianych

uprawnionym organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
g) wniosków do sądu o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej
celem zabezpieczenia należności pieniężnych dochodzonych w toku postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
h) informacji oraz wniosków o udzielenie informacji, powiadomienia, odzyskania
należności pieniężnych oraz podjęcia środków zabezpieczających należności
pieniężnych przekazywanych do państw członkowskich,
i)

poleceń księgowania odpisu zaległości przedawnionych do kwoty 10 000 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy) wraz z odsetkami,

j)

wniosków dotyczących rachunków bankowych,
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k) wniosków do sądu i prokuratury z wyłączeniem inicjujących wszczęcie
postępowania,
l)

innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;

3) akceptowania:
a) wniosków i informacji dotyczących wymiany informacji w zakresie podatków
bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej;
b) zwrotów podatków i nadpłat do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy).”;
6) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Kierownik Referatu Wsparcia posiada uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) pism dotyczących przesyłania dokumentów w sprawach kadrowych i socjalnych,
b) karty obiegowej pracownika,
c) dokumentów dotyczących współpracy z urzędami pracy w zakresie odbywania stażu,
współpracy ze szkołami w zakresie odbywania praktyk,
d) kart drogowych pojazdów służbowych i rozliczeń zużycia paliwa,
e) korespondencji kierowanej do urzędów skarbowych w zakresie planowania
i dystrybucji formularzy resortowych,
f) dokumentacji dotyczącej archiwizacji, wypożyczania i brakowania akt oraz
przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego,
g) protokołów w zakresie doraźnych przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych
napraw infrastruktury i urządzeń oraz usuwania awarii,
h) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
2) potwierdzania wykonania dostaw, usług i robót budowlanych, w tym dokonywanych
odczytów liczników.”;
7) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej posiada uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień:
a) w zakresie o którym mowa w art. 165a, 169, 171, 179, 200, 213, 215 ustawy
Ordynacja podatkowa,
b) o wysokości kosztów postępowania,
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c) o umorzeniu postępowania na wniosek strony;
2) podpisywania:
a) zaświadczeń i postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
b) pism, zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
c) pism przekazujących sprawę innym organom zgodnie z właściwością,
d) pism dotyczących kas rejestrujących,
e) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
2. Pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych
w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) wezwań,
b) zaświadczeń,
c) odstąpień od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art.17 kpk w związku z art.113 kks,
d) pism do komorników sądowych i innych organów egzekucyjnych,
e) pism do innych urzędów skarbowych w związku z realizowanymi zadaniami
nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska
Naczelnika w określonej sprawie;
2) potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych
w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do:
1) podpisywania zaświadczeń o dochodach/przychodach, o podatku należnym;
2) potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).”;
8) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. 1. Kierownicy Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz
Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług posiadają uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
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a) określania i ustalania zobowiązań podatkowych, gdzie kwota zaniżenia tego
zobowiązania (zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), różnica
w kwocie straty lub kwota nadpłaty nie przekracza kwoty 50 000 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy) z wyłączeniem decyzji dotyczących nieujawnionych źródeł
przychodu,
b) określania wysokości odsetek za zwłokę do kwoty 30 000 zł (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy),
c) odmowy i przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty
50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
d) karty podatkowej,
e) ryczałtu od przychodów osób duchownych,
f) zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji
rolnej,
g) dotyczących art. 165, 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215 ustawy Ordynacja
podatkowa,
h) ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy do kwoty 30 000 zł (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy),
i) odpowiedzialności płatnika za zobowiązania podatkowe do kwoty 50 000 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
j) zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych do kwoty 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
k) ulg dotyczących kas rejestrujących,
l) umorzeń postępowania na wniosek strony,
m) zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do kwoty 50 000
zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
n) orzeczenia

odpowiedzialności

spadkobierców

za

zobowiązania

podatkowe

spadkodawcy z wyłączeniem decyzji dotyczących ograniczenia odpowiedzialności
do kwoty 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
o) zwrotu osobom fizycznych niektórych wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy),
p) wysokości kosztów postępowania,
q) nałożenia kary porządkowej;
2) podpisywania:
a) zaświadczeń i postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
9

b) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
c) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
d) pism przekazywanych innym organom zgodnie z właściwością,
e) zawiadomień na podstawie art. 70 c ustawy Ordynacja podatkowa o zawieszeniu
biegu terminu przedawnienia,
f) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) akceptowania analiz dotyczących zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym do kwoty 5 000 zł (słownie złotych: pięć
tysięcy).
2. Pracownicy Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług zatrudnieni
na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do podpisywania wezwań.
3. Pracownicy Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług zatrudnieni
na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do podpisywania wezwań i zawiadomień.”;
9) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 1. Kierownik Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych posiada uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
a) określania

lub

ustalania

zobowiązań

podatkowych

dotyczących

podatku

od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty
10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
b) nadpłat podatkowych dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz podatku
od czynności cywilnoprawnych do kwoty 10 000 zł (słownie złotych dziesięć
tysięcy),
c) odpowiedzialności płatnika za zobowiązania podatkowe do kwoty 10 000 zł (słownie
złotych: dziesięć tysięcy),
d) w zakresie, o którym mowa w art. 165, 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215
ustawy Ordynacja podatkowa,
e) umorzenia postępowania na wniosek strony,
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f) wysokości kosztów postępowania,
g) nałożenia kary porządkowej;
2) podpisywania:
a) zaświadczeń i postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
b) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
c) zawiadomień na podstawie art. 70 c ustawy Ordynacja podatkowa o zawieszeniu
biegu terminu przedawnienia,
d) pism przekazujących sprawę innym organom zgodnie z właściwością,
e) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
f) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) akceptacji adnotacji o odłożeniu sprawy ad acta.
2. Pracownicy Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych zatrudnieni na stanowiskach
samodzielnych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji w sprawie określania lub ustalania zobowiązań podatkowych
dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności
cywilnoprawnych do kwoty 500 zł (słownie złotych: pięćset);
2) podpisywania:
a) wezwań,
b) zaświadczeń,
c) spraw zawierających zwolnienie od podatku lub nieskutkujących podwyższeniem
wartości rynkowej.
3. Pracownicy Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych zatrudnieni na stanowiskach
specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do podpisywania:
1) wezwań;
2) zaświadczeń.”;
10)

§ 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Kierownik Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier posiada uprawnienia
do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
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a) określania i ustalania zobowiązań w podatku akcyzowym w obrocie krajowym
i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których
mowa w ustawie o grach hazardowych, podatku od towarów i usług w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw
silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer do kwoty 50 000 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
b) stwierdzenia/odmowy
w podatku

stwierdzenia

akcyzowym

w

oraz

zwrotu/odmowy

obrocie

zwrotu

krajowym

i

nadpłaty

transakcjach

wewnątrzwspólnotowych, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie
o grach

hazardowych,

podatku

od

towarów

i

usług

w

przypadku

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opłaty paliwowej od paliw
silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer – do kwoty 10 000 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy),
c) dotyczących art. 165, 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215 ustawy Ordynacja
podatkowa,
d) wyrażenia zgody na zdjęcie znaków akcyzy z jednostkowych opakowań wyrobów
objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy,
e) ustalania norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia
wyrobów akcyzowych,
f) zwrotu/odmowy zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo
eksportu

samochodu

osobowego,

od

którego

akcyza

została

zapłacona

na terytorium kraju do kwoty 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
h) nakładania kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym,
g) odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych podatnika lub podmiotów
przekształconych za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od
gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą
paliwową,
h) wysokości kosztów postępowania,
i) nałożenia kary porządkowej,
j) umorzeń postępowania na wniosek strony;
2) podpisywania:
a) wezwań,
b) zaświadczeń i postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
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c) zawiadomień na podstawie art. 70 c ustawy Ordynacja podatkowa o zawieszeniu
biegu terminu przedawnienia,
d) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
e) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
f) pism przekazywanych innym organom zgodnie z właściwością,
g) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) akceptowania spraw w zakresie odstąpienia od wszczęcia postępowania w podatku
akcyzowym w sprawach dotyczących samochodów osobowych, w których kwota
zaniżonego zobowiązania nie przekracza kwoty 300 zł (słownie złotych: trzysta).
2.

Pracownicy Działu

Podatku

Akcyzowego

i

Podatku

od

Gier

zatrudnieni

na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do:
1) podpisywania wezwań;
2) akceptowania spraw w zakresie odstąpienia od wszczęcia postępowania w podatku
akcyzowym w sprawach dotyczących samochodów osobowych, w których złożono
skuteczną korektę deklaracji:
a) uwzględniającą ustaloną przez urząd wartość podstawy opodatkowania,
b) nie związaną ze zmianą podstawy opodatkowania (błędy formalne, oczywiste
omyłki).”;
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Kierownicy Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich i Drugiego Referatu
Spraw Wierzycielskich posiadają uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
a) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zobowiązań lub zaległości
podatkowych – wraz z odsetkami za zwłokę do kwoty 50 000 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy),
b) dotyczących art. 165, 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215 ustawy Ordynacja
podatkowa,
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c) odpowiedzialności podatkowej osób trzecich do kwoty 50 000 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy),
d) zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych do kwoty 50 000 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
e) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności do kwoty 50 000 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
f) wysokości kosztów postępowania,
g) nałożenia kary porządkowej,
h) umorzeń postępowania na wniosek strony;
2) podpisywania:
a) wezwań,
b) upomnień, tytułów wykonawczych i zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem
w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,
c) pism dotyczących współpracy z samorządami terytorialnymi w sprawach stosowania
ulg w spłacie należności stanowiących dochody tych samorządów,
d) zaświadczeń o pomocy de minimis,
e) zarządzeń zabezpieczenia,
f) zawiadomień na podstawie art. 70 c ustawy Ordynacja podatkowa o zawieszeniu
biegu terminu przedawnienia,
g) zgłoszeń wierzytelności komornikowi sądowemu prowadzącemu egzekucję
z nieruchomości, do sądu, sędziego komisarza, syndyka masy upadłości,
h) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
i) pism informacyjnych kierowanych do komorników sądowych i innych organów
podatkowych i rentowych w zakresie udostępniania danych dotyczących
podatników/płatników zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
j) informacji do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych w sprawie ustanowienia
i wykreślenia zastawu oraz wypisów/zaświadczeń z rejestru zastawów skarbowych,
k) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
l) pism przekazywanych innym organom zgodnie z właściwością,
m) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
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2. Pracownicy Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich zatrudnieni na stanowiskach
samodzielnych

i

specjalistycznych

w

służbie

cywilnej

posiadają

uprawnienia

do podpisywania:
1) upomnień do kwoty 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
2) zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
zobowiązań do kwoty 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
3) wezwań do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu w trybie
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) pism o wycofaniu, ograniczeniu i aktualizacji tytułów wykonawczych;
5) odpowiedzi do syndyków w zakresie udzielenia informacji o podmiocie postawionym
w stan upadłości;
6) załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie
wprowadzania, wypełniania, podpisywania i wysyłania wniosków o wpis/wykreślenie
(WP-1) za pomocą Portalu Usług Elektronicznych do/z Rejestru Zastawów Skarbowych
prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
2. Pracownicy Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich zatrudnieni na stanowiskach
samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia
do podpisywania wezwań.”;
12) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. 1. Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej/komornik skarbowy posiada
uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień w sprawie:
a) prowadzonego postępowania egzekucyjnego, za wyjątkiem spraw dotyczących:
– umorzenia kosztów egzekucyjnych,
– rozłożenia kosztów egzekucyjnych na raty,
– egzekucji z nieruchomości,
b) prowadzonego postępowania zabezpieczającego,
c) umarzania postępowań egzekucyjnych, z wyłączeniem spraw podatkowych,
w których organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem;
2) podpisywania:
a) wezwań,
b) zawiadomień o wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
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c) zawiadomień w sprawie zajęć rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę
i innych

wierzytelności

i

innego

prawa

majątkowego

zobowiązanego

oraz zawiadomień w sprawie zmiany lub uchylenia zajęcia,
d) zawiadomień do sądu o sposobie wykonania wyroku orzekającego przepadek
rzeczy oraz w sprawie braku możliwości wykonania wyroku dotyczącego
przepadku rzeczy ruchomych lub istniejących przeszkodach w jego wykonaniu,
e) obwieszczeń

o

sprzedażach

egzekucyjnych

ruchomości

oraz

wszelkich

dokumentów wynikających ze sprzedaży, w tym zawiadomień o nabyciu
ruchomości w drodze sprzedaży egzekucyjnej,
f)

zleceń rekwizycyjnych,

g) wniosków do sądu o rozstrzygniecie zbiegu egzekucji,
h) pism przekazywanych innym organom zgodnie z właściwością,
i)

innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;

3) nadawania:
a) klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej,
b) klauzuli o przyjęciu do wykonania zarządzenia zabezpieczenia;
4) akceptowania rozliczeń kwot uzyskanych ze sprzedaży rzeczy podlegających
przepadkowi.
2.

Pracownicy w Dziale Egzekucji Administracyjnej koordynujący prace związane

z obsługą poszczególnych rejonów egzekucyjnych posiadają uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień w sprawie:
a) umarzania i zawieszania postępowań egzekucyjnych obejmujących należności
niepodatkowe do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
b) zarzutów składanych na prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczących
należności niepodatkowych do kwoty 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
c) zbiegu egzekucji administracyjnych;
2) podpisywania:
a) zawiadomień w sprawie zajęć rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę
i innych wierzytelności oraz zawiadomień dotyczących zmiany lub uchylenia zajęć
o ile nie wynikają one z postanowień uznaniowych bez ograniczeń limitu kwoty,
b) ponagleń dłużników zajętej wierzytelności,
c) zawiadomień o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności
niepodatkowych,
16

d) pism dotyczących ustalenia danych o zobowiązanym oraz jego majątku,
e) pism informacyjnych kierowanych do obcych wierzycieli dotyczących stanu
prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, z wyłączeniem
spraw podatkowych dotyczących urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów,
f) pism o zwrot akt przesłanych do sądu,
g) przesyłania akt na wniosek sądu,
h) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) nadawania klauzuli o skierowaniu do egzekucji tytułu wykonawczego obejmującego
należności niepodatkowe oraz podatkowe z wyłączeniem urzędów skarbowych.
3.

Pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej zatrudnieni na stanowiskach

samodzielnych w służbie cywilnej obsługujący sprawy z rejonów egzekucyjnych posiadają
uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień w sprawie umarzania postępowań egzekucyjnych
obejmujących należności niepodatkowe do kwoty 30 000 zł (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy);
2) podpisywania:
a) zawiadomień w sprawie zajęć rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę
i innych wierzytelności oraz zawiadomień dotyczących zmiany lub uchylenia zajęć,
o ile nie wynikają one z postanowień uznaniowych bez ograniczeń limitu kwoty,
b) ponagleń dłużników zajętej wierzytelności,
c) zawiadomień o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności
niepodatkowych,
d) pism informacyjnych kierowanych do obcych wierzycieli dotyczących stanu
prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, z wyłączeniem
spraw podatkowych dotyczących urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów,
e) pism kierowanych do komorników sądowych w sprawie zbiegu egzekucji
administracyjnej i sądowej,
f) pism dotyczących ustalenia danych o zobowiązanym oraz jego majątku;
3) nadawania klauzuli o skierowaniu do egzekucji tytułu wykonawczego obejmującego
należności niepodatkowe oraz podatkowe z wyłączeniem urzędów skarbowych.
4.

Pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej zatrudnieni na stanowiskach

specjalistycznych w służbie cywilnej obsługujący sprawy z rejonów egzekucyjnych
posiadają uprawnienia do:
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1) podejmowania postanowień w sprawie umarzania postępowań egzekucyjnych
obejmujących należności niepodatkowe do kwoty 20 000 zł (słownie złotych:
dwadzieścia tysięcy);
2) podpisywania:
a) zawiadomień w sprawie zajęć rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę
i innych wierzytelności, oraz zawiadomień dotyczących zmiany lub uchylenia zajęć
o ile nie wynikają one z postanowień uznaniowych bez ograniczeń limitu kwoty,
b) ponagleń dłużników zajętej wierzytelności,
c) zawiadomień o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności
niepodatkowych,
d) pism informacyjnych kierowanych do obcych wierzycieli dotyczących stanu
prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, z wyłączeniem
spraw podatkowych dotyczących urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów,
e) pism kierowanych do komorników sądowych w sprawie zbiegu egzekucji
administracyjnej i sądowej,
f) pism dotyczących ustalenia danych o zobowiązanym oraz jego majątku;
3) nadawania klauzuli o skierowaniu do egzekucji tytułu wykonawczego obejmującego
należności niepodatkowe oraz podatkowe, z wyłączeniem urzędów skarbowych.”;
13) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Kierownicy Działu Rachunkowości i Referatu Rachunkowości posiadają
uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień/zawiadomień o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych
oraz nadwyżek podatku od towarów i usług do kwoty 50 000 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy);
2) akceptowania i podpisywania:
a) zwrotów nadpłat podatkowych i nadwyżek podatku od towarów i usług, do kwoty
100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
b) przelewów z rachunku sum depozytowych przy kwotach jednostkowych
nie przekraczających 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) - zgodnie
z kartą wzorów podpisów,
c) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
d) pism przekazywanych innym organom zgodnie z właściwością,
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e) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
2. Pracownicy Działu Rachunkowości oraz Referatu Rachunkowości zatrudnieni
na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień/zawiadomień o zaliczeniu wpłat i nadpłat podatkowych
do kwoty 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy);
2) podpisywania:
a) wezwań,
b) pism informacyjnych kierowanych do komorników sądowych i innych organów
podatkowych i rentowych w zakresie udostępniania danych dotyczących
podatników/płatników w tym objętych tajemnicą skarbową zgodnie z ustawą
Ordynacja podatkowa.”;
14) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. 1. Kierownicy Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Pierwszego
Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Drugiego Referatu Czynności
Analitycznych i Sprawdzających posiadają uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
a) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty 50 000 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
b) sporządzenia remanentu,
c) w zakresie, o którym mowa w art. 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215 ustawy
Ordynacja podatkowa,
d) umorzenia postępowania na wniosek strony,
e) kosztów postępowania,
f) nałożenia kary porządkowej;
2) podpisywania:
a) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
b) zawiadomień podatnika o wykreśleniu z rejestru podatników VAT i/lub VAT UE lub
przywróceniu zarejestrowania,
c) pism przekazujących sprawę innym organom zgodnie z właściwością,
d) pism kierowanych do podatnika w związku z korektą deklaracji,
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e) wniosków do innych urzędów skarbowych o przeprowadzenie czynności
sprawdzających,
f) protokołów uzgodnień w sprawie proponowanej wysokości podatku naliczonego
podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego w danym roku podatkowym
zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
g) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks, art.
16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
h) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
3) akceptowania :
a) analiz w zakresie opodatkowania lub zwolnienia od opodatkowania przychodów
ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat o wartości do kwoty 150 000
zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
b) analiz dotyczących spraw z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów,
c) analiz dotyczących oświadczeń majątkowych,
d) adnotacji o odłożeniu sprawy ad acta,
e) analiz dotyczących nadpłat w podatkach dochodowych do kwoty 25 000 zł (słownie
złotych: dwadzieścia pięć tysięcy),
f) analiz zasadności zwrotu w podatku od towarów i usług do kwoty 50 000 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
g) adnotacji w sprawie korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych wraz
z korektą do kwoty nadpłaty 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
2.

Pracownicy Działu

Czynności

Analitycznych

i

Sprawdzających

zatrudnieni

na stanowiskach samodzielnych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) wezwań,
b) pism do innych urzędów skarbowych w toku czynności sprawdzających
nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska
Naczelnika w określonej sprawie;
2) akceptowania:
a) analiz dotyczących nadpłat w podatkach dochodowych do kwoty 15 000 zł (słownie
złotych: piętnaście tysięcy),
b) analiz zasadności zwrotu w podatku od towarów i usług do kwoty 10 000 zł (słownie
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złotych: dziesięć tysięcy),
c) adnotacji w sprawie korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych wraz
z korektą do kwoty nadpłaty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
3.

Pracownicy Działu

Czynności

Analitycznych

i

Sprawdzających

zatrudnieni

na stanowiskach specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) wezwań,
b) pism do innych urzędów skarbowych w toku czynności sprawdzających
nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska
Naczelnika w określonej sprawie;
2) akceptowania:
a) analiz dotyczących nadpłat w podatkach dochodowych do kwoty 15 000 zł (słownie
złotych: piętnaście tysięcy),
b) analiz zasadności zwrotu w podatku od towarów i usług do kwoty 5 000 zł (słownie
złotych: pięć tysięcy),
c) adnotacji w sprawie korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych wraz
z korektą do kwoty nadpłaty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
4. Pracownicy Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających zatrudnieni
na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) wezwań,
b) pism do innych urzędów skarbowych w toku czynności sprawdzających
nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska
Naczelnika w określonej sprawie;
2) akceptowania adnotacji w sprawie korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty
złożonych wraz z korektą do kwoty nadpłaty 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
5. Pracownicy Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających zatrudnieni
na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają
uprawnienia do podpisywania wezwań.”;
15) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. 1. Kierownik Działu Kontroli Podatkowej posiada uprawnienia do:
1) podejmowania postanowień:
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a) w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty
50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
b) w toku kontroli z wyjątkiem postanowień w trybie art. 140 oraz art. 183 ustawy
Ordynacja podatkowa,
c) o wysokości kosztów postępowania,
d) o nałożeniu kary porządkowej,
e) pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, gdy nie spełnia on wymogów określonych
przepisami prawa;
2) podpisywania:
a) zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
b) odpowiedzi na zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu wniesione w trybie art.
291 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
c) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
d) pism przekazujących sprawę innym organom zgodnie z właściwością,
e) odstąpienia od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
f) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
2. Pracownicy Działu Kontroli Podatkowej zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych
i specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do podpisywania:
1) odpowiedzi na zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu wniesione w trybie art. 291 § 2
ustawy Ordynacja podatkowa;
2) pism umożliwiających dokonanie czynności w zakresie wynikającym z upoważnienia
do kontroli, w tym:
a) wezwań,
b) zawiadomień,
c) pism do innych urzędów skarbowych o przeprowadzanie czynności sprawdzających
lub przesłuchania świadków w związku z prowadzoną kontrolą podatkową,
d) innych pism do strony, świadków, kontrahentów kontrolowanego nie posiadających
charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających stanowiska Naczelnika w określonej
sprawie.”;
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16) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. Kierownik Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej posiada uprawnienia do:
1) podejmowania decyzji i postanowień w sprawie:
a) umorzenia postępowania na wniosek strony,
b) wysokości kosztów postępowania,
c) nałożenia kary porządkowej,
d) w zakresie, o którym mowa w art. 165, 165a, 166, 169, 171, 179, 200, 213, 215
ustawy Ordynacja podatkowa;
2) podpisywania:
a) potwierdzeń zgłoszeń rejestracyjnych podatników podatku od towarów i usług oraz
dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego,
b) potwierdzeń

zgłoszeń

rejestracyjnych

podatników

podatku

akcyzowego

i pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych,
c) pism zawierających dane objęte tajemnicą skarbową udostępnianych uprawnionym
organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa,
d) zawiadomień podatnika o wykreśleniu z rejestru podatników VAT i/lub VAT UE,
lub przywróceniu zarejestrowania,
e) zaświadczeń i postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
f) pism przekazujących sprawę innym organom zgodnie z właściwością,
g) odstąpień od skierowania zawiadomienia do Wieloosobowego Stanowiska
ds. Karnych Skarbowych z uwagi na przesłanki o których mowa w art. 16 kks,
art. 16a kks, art. 17 kpk w związku z art. 113 kks,
h) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
2. Pracownicy Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej zatrudnieni na stanowiskach
samodzielnych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do podpisywania:
1) wezwań;
2) zaświadczeń;
3) potwierdzeń nadania numeru identyfikacji podatkowej.
3. Pracownicy Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej zatrudnieni na stanowiskach
specjalistycznych w służbie cywilnej posiadają uprawnienia do podpisywania wezwań.”;
17) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Karnych Skarbowych posiada
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uprawnienia do:
1) występowania z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników
postępowania karnego skarbowego;
2) wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego;
3) prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks karny
skarbowy;
4) występowania w imieniu Naczelnika w postępowaniu w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego;
5) kierowania zapytań i przekazywania informacji kryminalnych w rozumieniu ustawy
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz poprzez
Krajowy System Informatyczny;
6) podpisywania:
a) wszczęć postępowań karnych skarbowych w sprawach o wykroczenia,
b) zapytań o udzielenie informacji o osobie kierowanych do Krajowego Rejestru
Karnego,
c) odpowiedzi na zapytanie Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz
innych organów uprawnionych do otrzymywania informacji,
d) notatek służbowych kończących rozpoznanie informacji o naruszeniu obowiązków
podatkowych, stanowiących o braku podstaw do wszczęcia postępowania karnego
skarbowego w sprawach wskazujących na popełnienie wykroczenia skarbowego,
e) mandatów karnych,
f) wezwań i zawiadomień,
g) zarządzeń wykonawczych,
h) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie zawierających
stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
2.

Pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych zatrudnieni

na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych w służbie cywilnej w zakresie
realizowanych zadań posiadają uprawnienia do:
1) podpisywania:
a) mandatów karnych,
b) wezwań i zawiadomień,
c) zarządzeń wykonawczych,
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d) zapytań o udzielenie informacji o osobie kierowanych do Krajowego Rejestru
Karnego;
2) wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego;
3) prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks karny
skarbowy;
4) występowania w imieniu Naczelnika w postępowaniu w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego;
5) kierowania zapytań i przekazywania informacji kryminalnych w rozumieniu ustawy
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz poprzez
Krajowy System Informatyczny.”;
18) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. 1. Pierwszy Zastępca Naczelnika, Drugi Zastępca Naczelnika, kierownicy komórek
organizacyjnych,

kierujący wieloosobowym

stanowiskiem

posiadają

uprawnienia

do kontroli merytorycznej rozliczania kosztów podróży na podstawie polecenia wyjazdu
służbowego w odniesieniu do podległych pracowników.
2.

Pracownicy urzędu są uprawnieni do potwierdzania dokumentów za zgodność

z oryginałem i poświadczania za zgodność z przedłożonym dokumentem.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Bartosz Zbaraszczuk
/podpis na oryginale/
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Sporządził

Starszy Specjalista
Aleksandra Wetoszka

Zatwierdził

Opiniował – komórka

Opiniował – Radca

nadzorująca

Prawny

Kierownik Działu
Elżbieta Łukaszczyk
Zastępca Dyrektora
Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie
Andrzej Antonowicz

Radca Prawny
Marta Rzeplińska
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