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ZMIANA NR 2 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO  

W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 

23 października 2019 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie Regulaminu 

organizacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) nieobecność – należy przez to rozumieć absencję pracowniczą tj. usprawiedliwioną bądź 

nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy, wynikającą z przepisów Kodeksu 

pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, bądź odrębnych przepisów jak 

również wykonywanie zadań służbowych wynikających z pełnionej funkcji poza stałym 

miejscem świadczenia pracy m.in. delegacje służbowe, szkolenia, wyjazdy i wyjścia 

służbowe.”; 

2) w § 9 w ust. 2: 

a) pkt 3 lit. a – c otrzymują brzmienie: 

„a) Pierwszy Wydział Postępowania Podatkowego (IOP1), w skład którego wchodzą: 

− Pierwszy Dział Postępowania Podatkowego (IOP1-1), 

− Drugi Dział Postępowania Podatkowego (IOP1-2), 

− Trzeci Dział Postępowania Podatkowego (IOP1-3), 

b) Drugi Wydział Postępowania Podatkowego (IOP2), w skład którego wchodzą: 

− Czwarty Dział Postępowania Podatkowego (IOP2-1), 

− Piąty Dział Postępowania Podatkowego (IOP2-2), 

− Szósty Dział Postępowania Podatkowego (IOP2-3), 

− Siódmy Dział Postępowania Podatkowego (IOP2-4), 

c) Dział Postępowania Podatkowego (IOP-3),”, 

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Wydział Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi, Zarządzania Ryzykiem i Współpracy 

Międzynarodowej (ICK), w skład którego wchodzą: 

− Pierwszy Referat Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi, (ICK-1), 

− Drugi Referat Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi, (ICK-2), 

− Referat Współpracy Międzynarodowej (ICK-3), 
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− Dział Zarządzania Ryzykiem (ICK-4)”, 

d) w pkt 9 w lit. a uchyla się tiret czwarte; 

3) w § 12: 

a) w ust 1: 

− po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, weryfikacją pod względem 

formalnym niepodlegających księgowaniu wniosków, pism i informacji 

składanych przez podatników lub płatników, w tym w postaci elektronicznej, w 

zakresie właściwości rzeczowej komórki;”, 

− po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) nadzór nad wydawaniem zaświadczeń w zakresie właściwości komórki;”, 

b) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8) rozpatrywanie zażaleń w sprawach dotyczących odmowy umożliwienia stronie 

zapoznania się z dokumentami wyłączonymi z akt ze względu na informacje niejawne 

lub interes publiczny; 

9) rozpatrywanie ponagleń na nie załatwianie sprawy w terminie.”, 

c) w ust 3: 

− uchyla się pkt 2, 

− pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nadzór nad merytoryczną poprawnością obsługi oraz wsparcia podatnika 

i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych w zakresie 

udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa 

podatkowego.”; 

4) w § 16 w pkt 9 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) nadzór nad ochroną informacji prawnie chronionych w pisemnych informacjach, 

udzielanych uprawnionym podmiotom przez urzędy skarbowe.”; 

5) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie postępowań związanych z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do 

pracy lub z pracy oraz wypadkami pozostającymi w związku ze służbą funkcjonariuszy  

i wypadkami w drodze do miejsca pełnienia służby i z miejsca pełnienia służby;”; 

6) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. Do zadań wspólnych Pierwszego i Drugiego Wydziału Postępowań Podatkowych  

(w ramach których funkcjonują: Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty Piaty, Szósty i Siódmy Dział 

Postępowania Podatkowego) oraz do Działu Postępowań Podatkowych należy, 

w szczególności: 
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1) orzecznictwo w sprawach dotyczących: 

a) podatków dochodowych, 

b) podatku tonażowego, 

c) wpłat z zysku, 

d) podatku od towarów i usług, w tym przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów  

i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym, w zakresie właściwości komórki, 

e) podatku od czynności cywilnoprawnych, 

f) podatku od spadków i darowizn, 

g) podatków sektorowych, o których mowa w przepisach odrębnych, 

h) podatku akcyzowego dotyczących zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie 

podatku akcyzowego, stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia 

akcyzowego, norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub 

dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, znaków akcyzy, oraz  

w pozostałych sprawach objętych zakresem ustawy o podatku akcyzowym, 

nieprzypisanych innym komórkom organizacyjnym izby, 

i) wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku od gier, 

podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, 

podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej oraz 

podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych, dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, 

j) kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym i w ustawie o grach 

hazardowych; 

2) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu  

w sprawach będących w zakresie właściwości komórki; 

3) ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, analizowanie 

prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz 

orzecznictwo w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwoty nienależnie 

pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych; 

4) wydawanie, zmiana, i cofanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii 

audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 

5) zatwierdzanie regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, 

gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 

6) przyjmowanie i rozliczanie gwarancji wypłacalności nagród i bankowych gwarancji 

wypłat nagród, o których mowa w ustawie o grach hazardowych; 
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7) zatwierdzanie lokalizacji salonu gier; 

8) przyjmowanie zgłoszeń prowadzenia działalności przez producentów i dystrybutorów 

automatów do gier, w tym o rozpoczęciu, zawieszeniu, wznowieniu i zakończeniu 

działalności gospodarczej; 

9) przyjmowanie zgłoszeń organizacji turnieju gry pokera; 

10) przyjmowanie zestawień danych ekonomiczno-finansowych ze szczególnym 

uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza 

wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych, o których mowa w ustawie  

o grach hazardowych; 

11) prowadzenie postępowań w zakresie rejestracji automatów do gier.  

12) orzecznictwo w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora 

finansowego do wyłudzeń skarbowych w zakresie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 119zze Ordynacji podatkowej; 

13) orzecznictwo w sprawach dotyczących postanowień o nieprzekazaniu wniosku o zwrot 

podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE przez podatników podatku od towarów i usług (VAT Refund); 

14) orzecznictwo w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku VAT; 

15) orzecznictwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich, spadkobierców, 

następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w przypadkach wymagających 

uprzedniego określenia zobowiązania podatkowego w kwocie innej niż deklarowana, bądź 

w przypadku niezłożenia deklaracji – w zakresie właściwości rzeczowej komórki 

organizacyjnej; 

16) wyznaczanie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do prowadzenia postępowań 

podatkowych w trybie art. 18c § 2 Ordynacja podatkowa – w zakresie podatków 

wymienionych w pkt 1; 

17) orzecznictwo w zakresie wstrzymania wykonania decyzji - w zakresie nie należącym do 

właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej spraw wierzycielskich; 

18) przekazywanie do komórki ds. nadzoru nad orzecznictwem informacji sygnalnych na 

temat zauważonych zmian linii orzecznictwa, stwierdzonych rozbieżności między 

orzecznictwem sądów a organów podatkowych i Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej oraz braku jednolitości w interpretacji przepisów prawa materialnego i 

procesowego przez urzędy.”; 

7) § 25 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 25. 1. Do zadań Trzeciego Działu Postępowań Podatkowych również należy, nadzór  

i koordynacja procesu obsługi zeznań rocznych PIT w urzędach skarbowych. 

2. Do zadań Piątego Działu Postępowań Podatkowych również należy:  

a) ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie 

prawidłowości ich wykorzystywania, 

b) nadzór nad terminowością oraz właściwą weryfikacją zwrotów podatku od towarów  

i usług; 

3. Do zadań Działu Postępowań Podatkowych również należy: 

a) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy  

w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier, 

podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej oraz 

kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym i w ustawie o grach 

hazardowych, 

b) nadzór nad wydawaniem potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.”; 

8) uchyla się § 26; 

9) w § 27 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) nadzór nad działalnością komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego lub oddziału 

celnego w zakresie prowadzenia depozytu urzędu celno-skarbowego w odniesieniu do 

towarów tam przechowywanych;”; 

10) w § 28 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) nadzór nad potwierdzaniem profili zaufanych elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP).”; 

11) w § 30 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e oraz f w brzmieniu: 

„e) rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, 

f) rozpatrywania sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności 

majątkiem wspólnym oraz sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem 

rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub 

hipoteką przymusową;”; 

12) w § 31 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d oraz e 

w brzmieniu: 

„d) rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, 

e) rozpatrywania sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności 

majątkiem wspólnym oraz sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem 
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rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub 

hipoteką przymusową;”; 

13) w § 33 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) nadzór nad działalnością komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego lub oddziału 

celnego w zakresie prowadzenia depozytu urzędu celno-skarbowego w odniesieniu do 

towarów tam przechowywanych niewymagających uregulowania sytuacji celnej 

i podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa celnego.”; 

14) w § 34 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nadzór nad: 

a) przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, weryfikacją pod względem formalnym 

dokumentów podlegających księgowaniu, w szczególności deklaracji podatkowych, 

wniosków, informacji, w tym w postaci elektronicznej, 

b) wprowadzaniem do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji 

podatkowych oraz innych dokumentów podlegających księgowaniu, 

c) przetwarzaniem danych podlegających księgowaniu przesłanych za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej.”; 

15) w § 35 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Pierwszego Referatu Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru 

nad Czynnościami Sprawdzającymi należy, w szczególności:”; 

16) w § 36 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Drugiego Referatu Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi należy, w szczególności:”; 

17) w § 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nadzór nad analizami ryzyka prowadzonymi w podległych urzędach;”; 

18) w § 47 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6; 

19) uchyla się § 62; 

20) w § 70: 

a) uchyla się ust. 8, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, jego kompetencje 

przejmuje w pierwszej kolejności Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Usług.”; 

21) w § 78 pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1) Pierwszym Wydziałem Postępowań Podatkowych; 

2) Drugim Wydziałem Postępowań Podatkowych; 

3) Działem Postępowań Podatkowych;”; 
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22) w § 80 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Wydziałem Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami 

Sprawdzającymi, Zarządzania Ryzykiem i Współpracy Międzynarodowej;”; 

23) § 95 otrzymuje brzmienie: 

„§ 95. Naczelnik Pierwszego Wydziału Postępowań Podatkowych w sprawach właściwych dla 

zadań kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do ostatecznej akceptacji (w tym 

podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym w podatkach 

dochodowych, majątkowych i sektorowych do kwoty spornej 300.000 zł za każdy okres 

rozliczeniowy, a w przypadku pozostałych postepowań odwoławczych do kwoty spornej 

50.000 zł (w przypadku kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot  

z poszczególnych rozstrzygnięć – podpisywanych jednocześnie nie może przekraczać ww. 

kwoty); 

2) decyzji i postanowień w sprawach dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia 

nieważności oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w podatkach dochodowych, 

majątkowych i sektorowych do kwoty spornej 300.000 zł, a w przypadku pozostałych 

postepowań w tzw. trybach nadzwyczajnych do kwoty spornej 50.000 zł (w przypadku 

kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie nie może przekraczać ww. kwoty), z zastrzeżeniem § 85 pkt 

31; 

3) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie 

art. 170 Ordynacji podatkowej; 

4) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień  

– prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień 

o niezałatwieniu sprawy w terminie; 

5) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności w trybie art. 155 Ordynacja podatkowa.”; 

24) § 96 otrzymuje brzmienie: 

„§ 96. Naczelnik Drugiego Wydziału Postępowań Podatkowych w sprawach właściwych dla 

zadań kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do ostatecznej akceptacji (w tym 

podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym w podatku od towarów  

i usług do kwoty spornej 300.000 zł za każdy okres rozliczeniowy, a w przypadku 
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pozostałych postepowań odwoławczych do kwoty spornej 50.000 zł (w przypadku kilku 

rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie - nie może przekraczać ww. kwoty),  

2) decyzji i postanowień w sprawach dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia 

nieważności oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w podatku od towarów i usług 

do kwoty spornej 300.000 zł, a w przypadku pozostałych postepowań w tzw. trybach 

nadzwyczajnych do kwoty spornej 50.000 zł, (w przypadku kilku rozstrzygnięć dla 

jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – podpisywanych 

jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty), z zastrzeżeniem § 85 pkt 31; 

3) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie 

art. 170 Ordynacji podatkowej; 

4) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień – 

prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień o niezałatwieniu 

sprawy w terminie; 

5) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności w trybie art. 155 Ordynacja podatkowa.”; 

25) § 97 otrzymuje brzmienie: 

„§ 97. Kierownicy Pierwszego, Drugiego, Trzeciego Działu Postępowań Podatkowych 

w sprawach właściwych dla zadań kierowanej komórki organizacyjnej są upoważnieni do 

ostatecznej akceptacji (w tym podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym w podatkach 

dochodowych, majątkowych i sektorowych do kwoty spornej 200.000 zł za każdy okres 

rozliczeniowy, a w przypadku pozostałych postepowań odwoławczych do kwoty spornej 

20.000 zł (w przypadku kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot 

z poszczególnych rozstrzygnięć – podpisywanych jednocześnie nie może przekraczać ww. 

kwoty) – za wyjątkiem środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych 

w pierwszej instancji przez Dyrektora; 

2) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie 

art. 170 Ordynacji podatkowej; 

3) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej; 
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4) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień – 

prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień o niezałatwieniu 

sprawy w terminie.”; 

26) § 98 otrzymuje brzmienie: 

„§ 98. Kierownicy Czwartego, Piątego, Szóstego i Siódmego Działu Postępowań Podatkowych 

w sprawach właściwych dla zadań kierowanej komórki organizacyjnej są upoważnieni do 

ostatecznej akceptacji (w tym podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym w podatku od towarów 

i usług do kwoty spornej 200.000 zł za każdy okres rozliczeniowy, a w przypadku 

pozostałych postepowań odwoławczych do kwoty spornej 20.000 zł (w przypadku kilku 

rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie nie może przekraczać ww. kwoty) – za wyjątkiem środków 

odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych w pierwszej instancji przez Dyrektora; 

2) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie 

art. 170 Ordynacji podatkowej; 

3) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej; 

4) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień – 

prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień o niezałatwieniu 

sprawy w terminie.”; 

27) § 99 otrzymuje brzmienie: 

„§ 99. Kierownik Działu Postępowań Podatkowych w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do ostatecznej akceptacji (w tym 

podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym w podatku 

akcyzowym, podatku od gier, podatku od kopalin, opłacie paliwowej i emisyjnej oraz 

w zakresie kar pieniężnych do kwoty spornej 200.000 zł za każdy okres rozliczeniowy,  

a w przypadku pozostałych postepowań odwoławczych do kwoty spornej 50.000 zł  

(w przypadku kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych 

rozstrzygnięć – podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty), – za 

wyjątkiem środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych w pierwszej 

instancji przez Dyrektora; 

2) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 
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kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie 

art. 170 Ordynacji podatkowej; 

3) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności w trybie art. 155 Ordynacja podatkowa; 

4) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień – 

prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień o niezałatwieniu 

sprawy w terminie.”; 

26) § 100 otrzymuje brzmienie: 

„§ 100. Kierownik Referatu Postępowania Celnego w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do ostatecznej akceptacji (w tym 

podpisywania): 

1) decyzji kończących postępowanie do kwoty spornej 50.000 zł (w przypadku kilku 

rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty); 

2) pozwoleń dla upoważnionego nadawcy potwierdzającego unijny status towarów  

z wykorzystaniem dokumentu T2L lub innych dokumentów handlowych; 

3) decyzji w drugiej instancji wydawanych na postawie przepisów ustawy o transporcie 

drogowym; 

4) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości, kierowanych do urzędów oraz zawiadomień strony o przekazaniu podania; 

5) wezwań osób – innych niż strona – do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej 

czynności; 

6) wezwań i wszelkiej korespondencji – nie mającej charakteru decyzji lub postanowień – 

prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za wyjątkiem zawiadomień  

o niezałatwieniu sprawy w terminie.”; 

27) § 101 otrzymuje brzmienie: 

„§ 101. Kierownik Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w sprawach właściwych dla 

zadań kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do ostatecznej akceptacji (w tym 

podpisywania): 

1) decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym – za wyjątkiem 

środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych w pierwszej instancji przez 

Dyrektora;  
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2) bieżącej korespondencji i pism wyjaśniających w sprawach właściwych dla zadań 

kierowanej komórki organizacyjnej w zakresie pism przekazujących sprawy według 

właściwości oraz zawiadomień o przekazaniu podania w trybie art. 170 Ordynacji 

podatkowej; 

3) bieżącej korespondencji w sprawach właściwych dla zadań kierowanej komórki 

organizacyjnej oraz pism przekazujących sprawy według właściwości i zawiadomień  

o przekazaniu podania w trybie art. 170 Ordynacji podatkowej; 

4) wezwań i wszelkiej korespondencji prowadzonej ze stroną w toku postępowania, za 

wyjątkiem zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie.”; 

28) w § 103 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sprawozdawczość do Ministra i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;”; 

29) w § 110 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Naczelnik Wydziału Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi, Zarządzania Ryzykiem i Współpracy Międzynarodowej 

w sprawach właściwych dla zadań kierowanej komórki organizacyjnej jest upoważniony do 

ostatecznej akceptacji (w tym podpisywania) korespondencji, decyzji i rozstrzygnięć nie 

zastrzeżonych do ostatecznej akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. kontroli, cła i audytu:”. 

§ 2. 

Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji 

Skarbowej w Krakowie, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Zmiany. 

 


