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ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJN EGO 
LUBELSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W BIALEJ PODLASKIEJ 

W Regulaminie Organizacyjnym Lubelskiego Urzodu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskiej 
stanowiapym zaiqcznik do Zarzqdzenia Nr 2/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
W Lublinie z dnia 3 marca 2017 r. W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiego 
Urzqdu Celno-Skarbowego W Bialej Podlaskiej zmienionego zarzqdzeniem nr 63/2017 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej W Lublinie Z dnia 31 marca 2017 r., Wprowadza sic; 
nastegpuj a,ce zmiany: 
1. W § 3 Wust. 2: 

1) W pkt 1 uchyla siq lit. c; 
2) W pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie: 

,,i) Referat Kontroli Celno-Skarbowej W Lublinie — CKK;”; 
3) W pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie: 

,,t) Dziai Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Miqdzynarodowej W Lublinie — CKA;” . 

2. W § 6 W ust. 5 uchyla sie; pkt 3. 
3. W § 10 W ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymujq brzmienie: 

,,3) Zastqpcy Naczelnika nadzorujqcego I Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Orzecznictwa — 
jego obowiqzki przejmuje Zastegpca Naczelnika nadzomjqcy II Pion Kontroli Celno- 
Skarbowej i Orzeczniotwa z Wyjqtkiem zalatwiania Wszelkich spraw Zwiqzanych 
Z prowadzeniem postqpowania podatkowego, 0 ktorym mowa W art. 83 ust. 4 ustawy 
0 KAS, ktore przejmuje Kierownik Dzialu Postepowania Podatkowego 1; 

4) Zastopcy Naczelnika nadzorujqcego II Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Orzecznictwa — 
jego obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy I Pion Kontroli Ce1no- 
Skarbowej i Orzecznictwa Z Wyjqtkiem zaiatwiania Wszelkich spraw Zwiqzanych 
z prowadzeniem postqpowania podatkowego, 0 ktorym mowa W art. 83 ust. 4 ustawy 
0 KAS, ktore przejmuje Kierownik Dzialu Postqpowania Podatkowego 2;” . 

4. W § 15 uchyla siq pkt 10. 
5. Uchyla sie; §16. 
6. W § 17 kropke; W pkt 19 zastopuje sis; érednikiem i dodaje siq pkt 20 W brzmieniu: 

,,20) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych W Urzqdzie przez zewnotrzne organy 
kontro1ne.” . 

7. W § 18 kropke; W pkt 18 zastopuje sic; érednikiern i dodaje sic; pkt 19-37 W brzmieniu: 
,,19) udzial W dzialalnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 

dotyczqcej zj awisk Wystopuj qcych W obszarze Wiaéciwosici KAS; 
20) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbodnych do 

zarzqdzania ryzykiem zewnotrznym; 
21) zarzqdzanie ryzykami lokalnymig 
22) zarzqdzanie ryzykiem W obrocie miodzynarodowym; 
23) udziai W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowejg 
24) koordynacja dziaiafi z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urzqdu; 
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9. 

25) prowadzenie spraw dotyczqcych Wspoipracy Naczelnika Z Szefem KAS i Z Izba, 
W zakresie dzialafi dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 

26) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych inforrnacji dla potrzeb typowania 
podmiotow do kontroli; 

27) gromadzenie infonnacji 0 nieprawidlowoéciach W zakresie Wlaéciwoéci KAS; 
28) identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagroZonych; 
29) opracowywanie 1q"y'terioWtypowania podmiotow do kontroli; 
30) opracowywanie planow kontroli oraz monitorowanie ich realizacji; 
31) koordynowanie przygotowania propozycji do planu zglaszanych przez inne komorki 

organizacyjne; 
32) prowadzenie, zgodnie z potrzebami organow nadzorujqcych i kierownictwa KAS, 

ewidencji kontroli i postqpowafi ich przebiegu, ustalefi i Wp1at z przeprowadzonych 
kontroli i postepowafi; 

33) proj ektowanie, budowa i optymalizacja baz danych; 
34) tworzenie, modyfikacja i monitorowanie Zastrzezefi W systemach informatycznych na 

poziomie Urzqdug 
35) zadania Wymienione W pkt 19-34 sq realizowane W Zakresie gier hazardowych, akcyzy, 

ograniczefi pozataryfowych, 01a i podatkow zwiqzanych Z przywozem i Wywozem 
toWaroW.” . 

W § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 7-9, 11-15 realizuje Referat Kontroli Celno-Skarbowej 

W Lublinie.” . 

§ 23 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 23. Do zakresu dzialania Dzia1u Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Miqdzynarodowej 
nalezy W szczegolnoéciz 
1) udziai W dzialalnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 

dotyczqcej zj awisk wystgpuj qcych W obszarze W1a§C1WO§C1 KAS; 
pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbodnych do 
zarzqdzania ryzykiem zewnegtrznym; 

2) 

3) 
4) 
5) 

6) 

7) 

udzial W zarzqdzaniu ryzykami lokalnymi; 
udziai W zarzqdzaniu ryzykiem W obrocie miqdzynarodowym; 
udzial W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowej; 
koordynacja dzialafi Z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urzqdu; 
prowadzenie spraw dotyczqcych wspo1pracy Naczelnika Z Szefem KAS i z Izbq 
W zakresie dziaiafi dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 

8) udziai W Wymianie informacji podatkowych i finansowych Z pafistwami cz1onkoWskimi 
Unii Europejskiej oraz Z pafistwami trzecimi okreélonych przepisami prawa 
miqdzynarodowego; 
analiza informacji dostopnych W ramach Wymiany informacji podatkowych i celnych, 
W tym W systemach informatycznych Wspomagaj Qcych Wymiane; informacj i; 

9) 

10) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych informacji dla potrzeb typowania 
podmiotow do kontroli; 
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gromadzenie informacji 0 nieprawidiowoéciach W zakresie Wlasiciwoéci KAS; 
identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagrozonych; 
opracowywanie kryteriow typowania podmiotow do kontroli; 
opraoowywanie planow kontroli oraz monitorowanie ich realizacji; 
koordynowanie przygotowania propozycji do planu zglaszanych przez i1'11'1C komorki 
organizacyjne; 
prowadzenie, zgodnie z potrzebami organow nadzorujqcych i kierownictwa KAS, 
ewidencji kontroli i postopowafi ich przebiegu, ustalefi i Wplat Z przeprowadzonych 
kontroli i postqpowafi; 
proj ektowanie, budowa i optymalizacja baz danych; 
biezqca obsluga i analiza informacji podsumowuj qcych VAT-UE; 
opiniowanie i monitorowanie podmiotow umieszczonych na EUROFISC; 
gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji 0 stwierdzonych podczas 
dokonywania czynnoéci okolioznoéciach, ktore mogq Wskazywaé na prowadzenie dzialafi 
maja,cych na celu Wprowadzenie do obrotu gospodarczego Wartoéci majqtkowych 
pochodzqcych Z nielegalnych lub nieuj awnionych Zrodel; 
analizowanie dostopnych baz danych oraz pozyskiwanie informaoji z innych Zrodel 
Wcelu monitorowania podmiotow podejrzewanych 0 podejmowanie dzialafi 
W obszarach zagrozonych oszustwami podatkowymi; 
prowadzenie dziaialnoéci analitycznej W odniesieniu do negatywnych zjawisk 
Wystopuj qcych W zakresie kontroli celno-skarbowej; 
Wspoldzialanie Z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji skarbowej oraz 
z innymi organami administracji publicznej W zakresie gromadzenia, przetwarzania, 
pozyskiwania i udostopniania informacji; 
Wspolpraca Z organami administracji pafistwowej W zakresie koordynacji czynnoéci 
kontrolnychg 
kontrola celno-skazrbowa W zakresie rzetelnoéci deklarowanych podstaw opodatkowania 
oraz prawidiowoslci obliczania iwplacania podatkow stanowiqcych dochod budietu 
pafistwa, a takze innych naleznoéci pieniqznych budzetu pafistwa lub pafistwowych 
funduszy celowych; 
uj awnianie i kontrola niezgioszonej do opodatkowania dzialalnoéci gospodarczej; 
kontrola celno-skarbowa Zrodel pochodzenia majqtku oraz przychodow nieznajdujqcych 
pokrycia w uj awnionyoh Zrodlach lub pochodzqcych Ze Zrodel nieuj awnionych; 
badanie cen transakcyjnych stosowanych W transakcjach miodzy podmiotami 
powiqzanymi pod kqtem Wykorzystania ich do zanizania podstaw opodatkowania; 
realizacja jednoczesnych kontroli podatkowych, na podstawie porozumiefi 
Z administracjami podatkowymi imiych pafistw lub uregulowafi unijnych oraz 
prowadzenie wielostronnych kontroli W zakresie cen transakcyjnych; 
badanie przestrzegania przez rezydentow i nierezydentow ograniczefi i obowiqzkow 
okreélonych W przepisach prawa dewizowego oraz Wamnkow udzielonych na ich 
podstawie zezwolefi, zezwolefi dewizowych, a takze Warunkow wykonywania 
dzialalno éci kantorowej; 
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31) prowadzenie p0st¢p0Wa1i podatkowych W pierwszej instancji W sprawach objqtych 
kontrolq celno-skarboWa,, W tym ustalanie i okreélanie podatkéw, oplat i niepodatkowych 
naleznoéci budzetowych oraz innych naleznoéci na podstawie przepiséw odrqbnych; 

32) prowadzenie postegpowafi W zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanegog 

33) rozpoznawanie, Wykrywanie przestegpstw skarbowych i Wykroczefi skarbowych. 
10. Zaiqcznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie okreélone W zalqczniku do 

niniej szej Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego 
W Biaiej Podlaskiej. 
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