ORYGINAŁ

ZARZĄDZENIE NR 155/2016
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/15 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Skarbowego w Tychach
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 1 i 2 Statutu urzędu
skarbowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca
2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min.
Fin. z 2015 r. poz. 15 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Tychach stanowiącym Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Tychach 1 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 8 w pkt 1:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych – OB23,”,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Referat Czynności Sprawdzających OB4;”;
2) w § 11:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych (OB23), do
którego zadań należy w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek
ubezpieczeniowych,
1

zmienionego zarządzeniem Nr 173/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 września 2015 r. oraz
zarządzeniem Nr 63/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2016 r.

b) wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),
c) prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia
NIP z urzędu,
d) udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie
odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do
identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP, lub innych środków
komunikacji elektronicznej,
e) prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,
f)

gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej
z nadaniem NIP,

g)

ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej
Ewidencji Podatników (CRP KEP),

h) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników
VAT UE,
i)

weryfikacja danych w rejestrach lokalnych,

j)

realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji
i powiadomienie, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy
dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

k) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego
zadań przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych;
l)

wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji
podatkowych oraz innych dokumentów,

m) przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej,
n) tworzenie rejestrów przypisów i odpisów;
o) udzielanie

pisemnych

informacji

podmiotom

uprawnionym

w

zakresie

niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Referat Czynności Sprawdzających (OB4), do którego zadań należy w szczególności:
a) dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości
rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
b) przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej
do właściwych państw członkowskich,
c) realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,

d) obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES),
e) wymiana informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach
bezpośrednich,
f)

analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w
tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i
międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,

g) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT-UE,
h) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”;
3) w § 26 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) referatów samodzielnych i wydzielonych AP, PP-1, PP-2, OB1, OB23, OB4,”;
4) w § 38 w ust. 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych (OB23);”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Referat Czynności Sprawdzających (OB4);”;
5) w § 42:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownik Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych
(OB23) aprobuje i podpisuje ostatecznie:
1) potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP;
2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT;
3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających OB4 aprobuje i podpisuje
ostatecznie zwroty nadpłat oraz polecenia zwrotów nadpłat w związku
z weryfikacją wniosków o stwierdzenie nadpłaty do kwoty 1.000 zł.”.
§ 2.
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego w Tychach stanowiący załącznik Nr 1 do
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Tychach otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

