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ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiącym 

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji 

Skarbowej w Katowicach1), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10:  

a) w ust. 1:  

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa – pion orzecznictwa (IZPO);”, 

  uchyla się pkt 3 i 4, 

b) w ust. 2: 

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) Pion Orzecznictwa (IZPO) obejmujący: 

a) Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD), 

w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Podatków Dochodowych (IOD1), 

 Drugi Dział Podatków Dochodowych (IOD2), 

 Trzeci Dział Podatków Dochodowych (IOD3), 

 Czwarty Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych 

(IOD4), 

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

Podatkowej (IOV), w skład którego wchodzą: 

  Pierwszy Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV1), 

 Drugi Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV2), 

 Trzeci Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV3), 

 Czwarty Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV4), 

 Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 

(IOR), 

c) Wydział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego 

                                                           
1) zmienionego zarządzeniem Nr 4/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 

2018 r. oraz zarządzeniem Nr 44/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 29 marca 2018 

r. 
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(IOA), w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz 

Postępowania Celnego (IOA1), 

 Drugi Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania 

Celnego (IOA2),  

d) Referat Nadzoru nad Orzecznictwem (ION);”, 

 uchyla się pkt 3 i 4; 

2) w dziale IV: 

a) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:  

„Rozdział 3a 

Pion Orzecznictwa 

§ 22a. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych w Pionie Orzecznictwa, 

z wyłączeniem Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Wieloosobowego Stanowiska 

ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej należy orzecznictwo w sprawach: podatków 

dochodowych, majątkowych i sektorowych, podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego i od gier oraz postępowania celnego. 

§ 22b. 1. Do zadań Wydziału Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych 

realizowanych przez: Pierwszy, Drugi i Trzeci Dział Podatków Dochodowych oraz 

Czwarty Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych, z zastrzeżeniem 

ust. 2 należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek za zwłokę z tytułu: 

a) podatków dochodowych, 

b) wpłat z zysku; 

2) nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania 

informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki; 

3) orzecznictwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności płatników z tytułu 

niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku; 

4) 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; 

5) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych; 

6) rozpatrywanie środków zaskarżenia (w tym ponagleń) na niezałatwienie sprawy 
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w terminie; 

7) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego; 

6)  przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe; 

7) opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych; 

8) udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi w zakresie 

właściwości komórki; 

9) prowadzenie 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. 

2. Czwarty Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oprócz zadań 

wymienionych w ust. 1 realizuje zadania w zakresie orzecznictwa w sprawach dotyczących 

zobowiązań podatkowych w: 

1) podatku od czynności cywilnoprawnych; 

2) podatków od spadków i darowizn; 

3) podatków sektorowych, o których mowa w przepisach odrębnych. 

§ 22c. 1. Do zadań Wydziału Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i 

Rejestracji Podatkowej realizowanych przez: Pierwszy, Drugi, Trzeci i Czwarty Dział 

Podatku od Towarów i Usług, z zastrzeżeniem ust. 2, należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek za zwłokę z tytułu podatku od towarów i usług; 

2) orzecznictwo w sprawach zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do 

właściwości innych komórek; 

3) nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania 

informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki; 

4) orzecznictwo w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług; 

5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe; 

6) opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych; 

7) udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi w zakresie 

właściwości Wydziału; 

8) orzecznictwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich, 
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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 Wydziału; 

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

i usług; 

10) rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie; 

11) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki; 

12) prowadzenie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników 

podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, celem poprawy 

jakości orzecznictwa oraz wykonywania zadań i celów Ministra i Szefa KAS, ze 

szczególnym uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz 

orzecznictwa sądowego, stanowisk i zaleceń Ministra i Szefa KAS. 

2. Drugi Dział Podatku od Towarów i Usług oprócz zadań wymienionych w ust. 1, 

realizuje zadanie w zakresie ustalania i udzielania dotacji przedmiotowych dla 

przedsiębiorców oraz analizowania prawidłowości ich wykorzystania w zakresie 

określonym przez Ministra.  

3. Do zadań Wydziału Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej, realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej należą zadania wymienione w ust. 1 pkt 5-7 i pkt 13 oraz: 

1) orzecznictwo w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

2) orzecznictwo w sprawach rejestracji podatników podatku od towarów i usług; 

3) nadzór nad realizacją oraz wsparcie organizacji zadań w zakresie ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników; 

4) nadzór nad realizacją oraz wsparcie organizacji zadań dotyczących rejestracji 

podatników podatku od towarów i usług i VAT UE. 

§ 22d. 1. Do wspólnych zadań Wydziału Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz 

Postępowania Celnego realizowanych przez Pierwszy i Drugi Dział Podatku Akcyzowego 

i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego, z zastrzeżeniem ust. 2-3 należy 

w szczególności: 

1)  koordynacja i nadzór nad prawidłowością: 

a) postępowań prowadzonych przez urzędy w zakresie stosowania przepisów 

dotyczących podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od gier oraz dopłat 

o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 
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podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

b) stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania 

towarów procedurą celną, likwidacji, 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, 

c) 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;  

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg 

kasacyjnych, udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi;  

3)  rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie;  

4) prowadzenie 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.  

2. Pierwszy Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego 

realizuje zadania wymienione w ust. 1, a ponadto zadania w szczególności związane z: 

1) orzecznictwem w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek za zwłokę z tytułu podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty 

paliwowej;  

2) prowadzeniem postępowań w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, 

zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat 

w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, 

a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług 

związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi; 

3) prowadzeniem postępowań w zakresie elementów służących do naliczania należności 

celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków 

przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku 

akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym 

z państwami trzecimi; 
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4) prowadzeniem postępowań 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; 

5) prowadzeniem postępowań w sprawach pozwoleń dotyczących ryczałtowego 

określenia niektórych elementów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub 

należnej lub niektórych elementów nie wliczanych do wartości celnej, w przypadku, 

gdy kwoty odnoszące się do tych elementów nie są wyodrębnione z ceny faktycznie 

zapłaconej lub należnej; 

6) prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania 

pozwoleń na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o których 

mowa w art. 110 lit. A i b 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; 

7) występowaniem do zagranicznych organów z wnioskiem o weryfikację dowodów 

pochodzenia oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

8) występowaniem z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących 

wartości celnej oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

9) rozpatrywaniem spraw dotyczących odmowy legalizacji świadectw przewozowych. 

3. Drugi Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego 

realizuje zadania wymienione w ust. 1, a ponadto zadania w szczególności związane z: 

1) orzecznictwem w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek za zwłokę z tytułu podatku od gier; 

2) wydawaniem, zmianą, przedłużaniem i cofaniem zezwoleń na urządzanie loterii 

fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej;  

3) zatwierdzaniem regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii 

audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 

4) przyjmowaniem i rozliczaniem gwarancji wypłacalności nagród i bankowych 

gwarancji wypłat nagród, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.);  

5) zatwierdzaniem lokalizacji salonu gier; 

6) przyjmowaniem zgłoszeń prowadzenia działalności przez producentów 

i dystrybutorów automatów do gier, w tym o rozpoczęciu, zawieszeniu, wznowieniu 
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i zakończeniu działalności gospodarczej; 

7) przyjmowaniem zgłoszeń organizacji turnieju gry pokera; 

8) prowadzenie postępowań odwoławczych w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, 

o której mowa w ustawie o grach hazardowych. 

§ 22e. Do zadań Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem należy w szczególności: 

1) koordynacja zapewnienia jednolitości prawidłowego orzecznictwa; 

1) bieżąca analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, sygnalizowanie zmian linii orzeczniczej oraz rozbieżności 

między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych; 

2) organizowanie i koordynowanie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad 

dotyczących zmian w przepisach prawa podatkowego oraz zmian linii orzeczniczej 

oraz rozbieżności między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów 

administracyjnych; 

3) prowadzenie ewidencji funduszy założycielskich; 

4) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Izby i podległych urzędów 

zadań przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych; 

5) nadzór nad prawidłowością przyjmowania oraz rozliczania kaucji gwarancyjnych; 

6) nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w aplikacji REJ KAS; 

7) niezwłoczne zgłaszanie do Szefa KAS różnic interpretacyjnych przepisów prawa.“, 

b) uchyla się rozdział 4 i 5; 

3) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu: 

„§ 57a. Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa sprawuje bezpośredni nadzór nad 

następującymi komórkami organizacyjnymi i realizowanymi przez nie zadaniami: 

1) Wydziałem Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD); 

2) Wydziałem Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 

(IOV); 

3) Wydziałem Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego (IOA); 

4) Referatem Nadzoru nad Orzecznictwem (ION).”; 

4) uchyla się § 58 i § 59; 

5) po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu: 

„§ 68a. Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa w zakresie nadzorowanych komórek 

organizacyjnych: 

1) w sprawach z zakresu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych podpisuje 

ostatecznie: 
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a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy 

(uchylające) decyzje organu I instancji ponad kwoty pozostające w innej kompetencji, 

b) decyzje w postępowaniu odwoławczym, w wyniku których następuje obniżenie lub 

uchylenie zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę – ponad kwoty pozostające 

w innej kompetencji, 

c) decyzje podejmowane w trybie samokontroli uwzględniające skargi wniesione do 

WSA, 

d) pisma i opinie kierowane do Ministerstwa, 

e) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień; 

2) w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier 

oraz postępowania celnego podpisuje ostatecznie: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji ponad kwoty pozostające w niższej kompetencji, 

b) decyzje, w wyniku których następuje obniżenie lub uchylenie zobowiązania 

podatkowego, odsetek za zwłokę, kwot nadpłat, kwot nienależnych i kwot 

dodatkowych, nadmiernie pobranych dotacji oraz zwrot nadpłaty – ponad kwoty 

pozostające w innej kompetencji, 

c) decyzje podejmowane w trybie samokontroli uwzględniające skargi wniesione do 

WSA, 

d) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym w sprawie nadmiernie 

pobranych dotacji, 

e) plan podziału dotacji na rok, w ramach przyznanych na ten cel środków, 

f) decyzje odmawiające wypłaty dotacji oraz wnioski zatwierdzające wypłatę dotacji, 

g) pisma, opinie i informacje kierowane do Ministerstwa, 

h) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

i) decyzje w postępowaniu odwoławczym w sprawie umorzenia należności budżetowych 

wynikających z przepisów o cenach do kwoty 100 000 zł, 

j) postanowienia w sprawie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie 

przez naczelnika urzędu skarbowego, a także w sprawach dotyczących podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego od importu towarów przez naczelnika 

urzędu celno-skarbowego, 

k) pisma w sprawie ponaglenia na niezałatwienie przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego sprawy celnej w terminie, 
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l) decyzje, w wyniku których następuje uchylenie decyzji naczelnika urzędu celno-

skarbowego określającej kwotę wynikającej z długu celnego i określenie niższej 

kwoty wynikającej z tego długu lub uchylenie takiej decyzji i umorzenie postępowania 

– ponad kwoty pozostające do innej kompetencji, 

m) decyzje w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzję naczelnika urzędu celno-

skarbowego w sprawie odmowy zwrotu/umorzenia kwoty wynikającej z długu 

celnego - ponad kwoty pozostające do innej kompetencji, 

n) decyzje w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzję naczelnika urzędu celno- 

skarbowego w sprawie: 

 odmowy udzielenia oraz unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia na stosowanie 

procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej 

lub końcowego przeznaczenia, 

 odmowy udzielenia oraz unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia na prowadzenie 

miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów, 

 odmowy udzielenia oraz unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia na prowadzenie 

magazynu czasowego składowania, 

o) decyzje w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzję naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawie: 

 odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

 odmowy wydania zezwolenia wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego 

składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika 

będącego właścicielem tych wyrobów, 

 odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący, 

 odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca, 

 odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

 odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany wysyłający, 

 odmowy udzielenia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, 

 cofnięcia udzielonego zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, 

 odmowy wyrażenia zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego lub odmowy 
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przedłużenia wyrażonej zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, 

 odmowy przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, 

 odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie czynności w 

charakterze przedstawiciela podatkowego, 

 norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych normy 

zużycia wyrobów akcyzowych, 

 sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe, 

 zgody na zdjęcie znaków akcyzy, 

 odmowy wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, 

p) rozstrzygnięcia w zakresie wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na urządzanie 

loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, 

r) rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia regulaminu i zmian w regulaminie loterii 

fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, 

s) rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia lokalizacji salonu gier; 

3) podpisuje ostatecznie pisma zawierające wytyczne, polecenia, wyjaśnienia kierowane do 

naczelników podległych urzędów, a także komórek organizacyjnych Izby w ramach 

realizacji zadań z zakresu nadzoru nad orzecznictwem.“; 

6) uchyla się § 69 i § 70; 

7) po § 90 dodaje się § 90a-90c w brzmieniu: 

„§ 90a. Naczelnicy: Wydziału Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych, 

Wydziału Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, Wydziału 

Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego: 

1) koordynują i nadzorują pracę podległych Wydziałów; 

2) aprobują wstępnie wszystkie sprawy z zakresu działania Wydziału zastrzeżone wyższej 

aprobacie; 

3) podpisują ostatecznie w sprawach z zakresu podatków dochodowych, majątkowych 

i sektorowych: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy lub 

zmieniające decyzje organu I instancji ponad kwoty pozostające w innej kompetencji, 

jeżeli kwota stanowiąca różnicę między kwotą deklarowaną a wynikającą z wydanej 

decyzji jest mniejsza niż 1 mln zł, bądź jeżeli kwota wynikająca z wydanej decyzji nie 

przekracza 1 mln zł, 

b) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym uchylające decyzje organów 

I instancji i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia, 

c) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy, 
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zmieniające lub uchylające decyzje organu I instancji w zakresie określenia odsetek za 

zwłokę, jeżeli kwota odsetek /zmniejszenia nie przekracza 100 000 zł, 

d) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy/ 

zmieniające lub uchylające decyzje organu I instancji w zakresie zwrotu osobom 

fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jeżeli 

kwota zwrotu nie przekracza 100.000 zł, 

e) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym uchylające decyzje organów 

I instancji i orzekające o nadpłacie bądź oprocentowaniu nadpłat, gdy kwota nadpłaty 

(odsetek) nie przekracza 50 000 zł, 

f) decyzje w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego, w szczególności z uwagi 

na przedawnienie, 

g) decyzje podejmowane w I instancji w trybach nadzwyczajnych, 

h) postanowienia w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

i) postanowienia przywracające uchybione terminy, gdy okres ich nie przekracza  

6 miesięcy, 

j) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

k) inne decyzje, postanowienia i pisma nie zastrzeżone wyższej aprobacie; 

4) podpisują ostatecznie w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług oraz identyfikacji 

i rejestracji podatkowej: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji ponad kwoty pozostające w innej kompetencji, jeżeli kwota 

stanowiąca różnicę między deklaracją podatnika a decyzją I instancji lub kwota 

wynikająca z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 1 mln zł 

oraz jeżeli kwota ustalonego zobowiązania podatkowego nie przekracza 1 mln zł, 

b) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym uchylające decyzje organów 

I instancji i orzekające o nadpłacie, gdy kwota nadpłaty nie przekracza 50.000 zł, 

c) decyzje w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego, w szczególności z uwagi 

na przedawnienie, 

d) decyzje podejmowane w I instancji w sprawie nadmiernie pobranych dotacji, 

e) decyzje podejmowane w I instancji w trybach nadzwyczajnych, 

f) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

g) postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, 

h) postanowienia w sprawie odmownego załatwienia wniosków o przywrócenie 
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zaniedbanego terminu do wniesienia odwołania oraz przywracające zaniedbane 

terminy, gdy okres ich nie przekracza 6 miesięcy, 

i) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

j) pisma i wnioski w sprawie zatwierdzenia wypłaty dotacji przedmiotowych, 

k) inne decyzje, postanowienia i pisma nie zastrzeżone wyższej aprobacie; 

5) podpisują ostatecznie w sprawach z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier oraz 

postępowania celnego: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzje organu 

podatkowego I instancji ponad kwoty pozostające w innej kompetencji, jeżeli kwota 

stanowiąca różnicę między deklaracją podatkową lub zgłoszeniem celnym, a decyzją 

I instancji jest mniejsza niż 1 mln zł, 

b) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym uchylające decyzje organów 

podatkowych I instancji i orzekające o nadpłacie, gdy kwota nadpłaty nie przekracza 

50 000 zł, 

c) decyzje w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego, w szczególności z uwagi 

na przedawnienie, 

d) decyzje, w wyniku których następuje uchylenie decyzji naczelnika urzędu celno-

skarbowego określającej kwotę wynikającej z długu celnego i określenie niższej 

kwoty wynikającej z tego długu lub uchylenie takiej decyzji i umorzenie postępowania 

– jeżeli kwota zmniejszenia wymiaru nie przekracza 50.000 zł, 

e) decyzje w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzję naczelnika urzędu celno-

skarbowego w sprawie odmowy zwrotu/umorzenia kwoty wynikającej z długu 

celnego - jeżeli kwota odmowy zwrotu/umorzenia jest mniejsza niż 1 mln zł, 

f) decyzje podejmowane w I instancji w trybach nadzwyczajnych, 

g) postanowienia w sprawie odmownego załatwienia wniosków o przywrócenie terminu 

uchybionego terminu do wniesienia odwołania oraz przywracające uchybione terminy, 

gdy okres ich nie przekracza 6 miesięcy, 

h) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

i) inne decyzje, postanowienia i pisma nie zastrzeżone wyższej aprobacie. 

§ 90b. Kierownicy w Wydziale Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych, 

Wydziale Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, Wydziale 

Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego:  

1) koordynują i nadzorują pracę podległych komórek; 
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2) aprobują wstępnie wszystkie sprawy z zakresu działania komórki zastrzeżone wyższej 

aprobacie; 

3) podpisują ostatecznie w sprawach z zakresu podatków dochodowych, majątkowych 

i sektorowych: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji, jeżeli kwota stanowiąca różnicę między kwotą deklarowaną 

a wynikającą z wydanej decyzji jest mniejsza niż 100.000 zł, bądź jeżeli kwota 

wynikająca z wydanej decyzji nie przekracza 100.000 zł, 

b) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji w zakresie określenia odsetek za zwłokę, jeżeli kwota odsetek 

/zmniejszenia nie przekracza 50 000 zł, 

c) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków 

związanych z budownictwem mieszkaniowym, jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 

50 000 zł, 

d) postanowienia wydawane na podstawie art. 228 § 1 i art. 169 Ordynacji podatkowej, 

e) decyzje utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji w sprawie stwierdzenia 

nadpłaty, gdy kwota nadpłaty nie przekracza 20 000 zł, 

f) decyzje utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji oraz decyzje w sprawie 

zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek 

dochodowy, 

g) postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

oraz postanowienia o wznowieniu postępowania, 

h) wszelkie postanowienia wydawane w toku postępowania niezastrzeżone wyższej 

aprobacie,  

i) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych przez siebie decyzji 

i postanowień, 

j) wszelką korespondencję o charakterze wstępnym i uzupełniającym z wyjątkiem 

zastrzeżonej wyższej aprobacie; 

4) podpisują ostatecznie: w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług oraz identyfikacji 

i rejestracji podatkowej: 

a) decyzje podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące w mocy decyzje 

organu I instancji, jeżeli kwota stanowiąca różnicę między deklaracją podatnika 

a decyzją I instancji lub kwota wynikająca z art. 108 ustawy o podatku od towarów 

i usług jest mniejsza niż 200.000 zł oraz jeżeli kwota ustalonego zobowiązania 
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podatkowego nie przekracza 200.000 zł, 

b) decyzje orzekające o nadpłacie podejmowane w postępowaniu odwoławczym 

utrzymujące w mocy, gdy kwota nadpłaty nie przekracza 20.000 zł, 

c) postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, 

d) postanowienia wydane na podstawie art. 169 i 228 Ordynacji podatkowej, 

e) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

f) postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

oraz postanowienia o wznowieniu postępowania, 

g) wszelką korespondencję o charakterze wstępnym i uzupełniającym z wyjątkiem 

zastrzeżonej wyższej aprobacie, 

h) inne decyzje, postanowienia i pisma nie zastrzeżone wyższej aprobacie; 

5) podpisują ostatecznie w sprawach z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier oraz 

postępowania celnego:  

a) decyzje podatkowe podejmowane w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 

233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej – jeżeli różnica między kwotą z deklaracji 

podatkowej lub zgłoszenia celnego a wynikającą z wydanej decyzji nie przekracza 

50.000 zł oraz jeżeli kwota określonego zobowiązania podatkowego nie przekracza 

50.000 zł, 

b) decyzje w postępowaniu odwoławczym utrzymujące decyzję naczelnika urzędu 

celno-skarbowego w sprawie odmowy zwrotu/umorzenia kwoty wynikającej z długu 

celnego - jeżeli kwota odmowy zwrotu/umorzenia jest mniejsza niż 30.000 zł, 

c) decyzje podatkowe podejmowane w postępowaniu odwoławczym utrzymujące 

w mocy decyzje organów I instancji o nadpłacie, gdy kwota nadpłaty nie przekracza 

20.000 zł, 

d) decyzje w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy o grach 

hazardowych, 

e) postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji oraz postanowienia o wznowieniu postępowania, 

f) wszelkie inne postanowienia nie zastrzeżone wyższej aprobacie, w tym wydane 

w toku prowadzonego postępowania oraz kończące postępowanie na podstawie art. 

169 i 228 Ordynacji podatkowej, 

g) postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia podpisanych jw. decyzji 

i postanowień, 

h) wszelką korespondencję o charakterze wstępnym i uzupełniającym z wyjątkiem 
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zastrzeżonej wyższej aprobacie. 

§ 90c. Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem: 

1) koordynuje i nadzoruje pracę podległego Referatu; 

2) aprobuje wstępnie wszystkie sprawy z zakresu działania komórki zastrzeżone wyższej 

aprobacie; 

3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję o charakterze wstępnym i uzupełniającym 

z wyjątkiem zastrzeżonej wyższej aprobacie.“; 

8) uchyla się § 91- § 99. 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany. 

 


