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„1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stanowiącym 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 15/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 

z dińa 9 marca 2017 r. w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych urzędom skarbowym 

wi1kopolskiego wprowadza się  następujące zmiany: 

8 w ust 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) Pion kontroli (SZNK): 

a) Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji 

Międzynarodowej (SKA), 

b) Referat Kontroli Podatkowej (SKP), 

c) Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI), 

d) Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)."; 

2 18 otrzymuje brzmienie: 

18 

Do zadań  Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany 

Informacji Międzynarodowej (SKA) należy w szczególności: 

w zakresie czynności analitycznych i sprawdzających: 

pozyskiwanie informacji mogących mieć  wpływ na powstanie obowiązku 

podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez 

podatnika, 

zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń  

mogących mieć  wpływ na prawidłowość  wypełniania obowiązków podatkowych 

i celnych oraz prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie, 

typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań  

podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli, 

badanie zasadności zwrotu podatków, 

wydawanie postanowień  w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, 

przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej 

do właściwych państw członkowskich, 
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4 

- analizowanie oświadczeń  o stanie majątkowym, 

- koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez urząd; 

• 2) w zakresie wymiany międzynarodowej: 

- realizacja zadań  związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, 

- obsługa systemów wymiany informacji podatkowych, 

•

- wymiana informacji podatkowych, 

- analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, 

w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę  informacji 

i międzynarodową  współpracę  w sprawach podatkowych, 

- bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT—UE."; 

3) uchyla się  § 21; 

4) w § 23 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi 

komórkami organizacyjnymi: 

1) Pion Kontroli (SZNK): 

a) Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiańy Informacji 

Międzynarodowej (SKA), 

b) Referat Kontroli Podatkowej (SKP), 

c) Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI), 

d) Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK).". 

2. 

Schemat struktury organizacyjnej Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, stanowiący 

załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej Zmiany. • 
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