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ZARZĄDZENIE NR  38/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Skarbowego w Pszczynie 

Na podstawie art. 25 ust. 4 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 Statutu urzędu skarbowego, 

stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w 

sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu 

skarbowego, urzędu celno-skarbowego 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 Urzędu Skarbowego w Pszczynie, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 79/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 

25 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego 

w Pszczynie1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Do zadań Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz 

Podatków Majątkowych i Sektorowych należy w szczególności:  

1) w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług:  

a) prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach:  

 określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania 

podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości 

straty poniesionej przez podatnika, wpłat z zysku, wysokości odsetek za zwłokę, 

                     
1 zmienionego zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach: Nr 26/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., 

Nr 120/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., Nr 162/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
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wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do 

odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych,  

 nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach przychodu,  

 ustalania zobowiązań podatkowych,  

 orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, 

podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,  

b) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,  

c) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,  

d) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,  

e) ustalanie wysokości kosztów postępowania,  

f) orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku VAT;  

2) w zakresie podatków majątkowych i sektorowych: 

a) 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:  

 określania wysokości zobowiązania podatkowego,  

 ustalania zobowiązań podatkowych,  

 orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, 

podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,  

 nadpłat i zwrotów, 

b) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,  

c) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,  

d) wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki, 

e) ustalanie wysokości kosztów postępowania.”;  

2) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) występowanie i realizowanie wniosków o udzielenie informacji oraz powiadomienie 

zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych;”. 

 

 

 



3 

 

 

 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

Zatwierdził: 

W zastępstwie Dyrektora  

Izby Administracji Skarbowej  

w Katowicach  

Z-ca Dyrektora  

Mariusz Cupiał  

 

11.LUT.2021 

 
 


