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ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W RYKACH

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Rykach stanowiącym załącznik 
do zarządzania Nr 17/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 
25 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego 
w Rykach zmienionego zarządzeniem Nr 47/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Lublinie z dnia 29 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści Rozdział 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5 Zakres zadań komórek organizacyjnych.............................................9
1. Zadanie wszystkich komórek organizacyjnych.........................................................9
Pion Wsparcia (SNUW)
2. Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia (SWW).......................................................10
Pion Obsługi Podatnika (SZNO)
3. Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB) ..................................................................10
Pion Orzecznictwa (SZNP)
4. Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków
Majątkowych i Sektorowych (SPV)...........................................................................11
Pion Poboru (SZNE)
5. Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości (SEW) .....................................12
Pion Kontroli (SZNK)
6. Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA) ................................. 13
7. Referat Kontroli Podatkowej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKP)... 14
8. Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK) .......................14”;

2) w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. a wyraz „Jednoosobowe” zastępuje się wyrazem
„Wieloosobowe”;

3) w § 15 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) w Pionie Kontroli (SZNK) w skład, którego wchodzi:

a) Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA),
b) Referat Kontroli Podatkowej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKP),
c) Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK).”;

4) w § 18 wyraz „Jednoosobowego” zastępuje się wyrazem „Wieloosobowego”;
5) § 22 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA) w Pionie 
Kontroli (SZNK) należy w szczególności:
1) pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku 

podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez 
podatnika;

2) zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń 
mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych 
i celnych;
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3) typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej 
i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli;

4) dokonywanie czynności sprawdzających;
5) badanie zasadności zwrotu podatków;
6) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku;
7) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;
8) analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń 

majątkowych pracowników;
9) przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do 

właściwych państw członkowskich;
10) realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi;
11) obsługa systemów wymiany informacji podatkowych;
12) wymiana informacji podatkowych;
13) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym 

w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji 
i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych;

14) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE).”;

6) § 23 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Referatu Kontroli Podatkowej oraz Identyfikacji i Rejestracji
Podatkowej (SKP) w Pionie Kontroli (SZNK) należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli podatkowej;
2) prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu 

kontroli;
3) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;
4) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku;
5) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;
6) prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
7) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów wyboru form opodatkowania podatników 

podatku dochodowego;
8) prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się;
9) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług 

i podatników VAT-UE;
10) prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP 

z urzędu oraz unieważnienia NIP;
11) wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP);
12) udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 

odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji 
podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji 
elektronicznej;

13) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej 
z nadaniem NIP;
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14) ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 
Ewidencji Podatników (CRP KEP);

15) weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do 
podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu;

16) udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP;
17) wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP;
18) przyjmowane i ewidencjonowanie zgłoszeń o kontynuowaniu prowadzenia 

przedsiębiorstwa w spadku.”;
7) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do niniejszej Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego 
w Rykach.
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