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Załącznik 
do Zarządzenia nr 468/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2018 r.


Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone:
	Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 468/2018 z 27 czerwca 2018 r.


ZARZĄDZENIE 783/ 2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z 28 grudnia 2016 r.


w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami],
w związku z:
- ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zmianami],
- ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego [Dz. U. z 2016 poz. 1454]

zarządzam, co następuje:

§ 1

Miasto Rybnik od 1 stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (dalej: VAT), obejmujące czynności wykonywane przez jednostki budżetowe Miasta Rybnika, za wyjątkiem Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.
Wprowadzam procedurę realizacji zobowiązań z tytułu VAT, stanowiącą załącznik do zarządzenia (dalej: procedura).

§ 2

Zobowiązuję Dyrektorów jednostek budżetowych Miasta Rybnika, Komendanta Straży Miejskiej oraz Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do:
posługiwania się nazwą, adresem i NIP Miasta Rybnika przy zawieraniu umów na dostawę towarów lub o świadczenie usług oraz na wszystkich dokumentach związanych z rozliczeniami VAT,
weryfikacji i podpisywania deklaracji częściowej dla VAT dotyczącej danej jednostki, a w przypadku jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych do weryfikacji i podpisywania częściowych rejestrów VAT, na zasadach określonych w §§ 9 i 10 procedury, 
podpisywania deklaracji częściowych oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniami VAT za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, a Dyrektora Centrum Usług Wspólnych do podpisywania takich dokumentów za obsługiwane jednostki budżetowe podlegające scentralizowanej obsłudze,
terminowego przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2, odpowiedniemu pracownikowi Wydziału Księgowości lub Księgowemu Centrum Usług Wspólnych zapewniającemu obsługę jednostek budżetowych, na zasadach określonych w §§ 9 i 10 procedury,
terminowego przekazywania środków na wydzielony do rozliczeń VAT rachunek bankowy Urzędu Miasta,
dbałości o odpowiedni poziom wiedzy z zakresu VAT wyznaczonych pracowników, 
bieżącego informowania wszystkich kontrahentów o zmianach, o których mowa w pkt 1 i § 1 ust. 1, oraz o tym, że faktury powinny być wysyłane na adres danej jednostki budżetowej, 
skreślony,
skreślony,
wprowadzenia z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), o którym mowa w art. od 108a do 108d ustawy o podatku od towarów i usług.
Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu Miasta zobowiązuję do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6 i 10.
Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur Urzędu Miasta zobowiązuję do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6.

§ 3

Rozliczenia VAT jednostki budżetowe Miasta Rybnika prowadzą zgodnie z postanowieniami procedury.
Podpisanie częściowego rejestru lub częściowej deklaracji VAT przez Dyrektora jednostki budżetowej Miasta Rybnika, Komendanta Straży Miejskiej, Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu Miasta oraz częściowego rejestru VAT Urzędu Miasta przez Naczelnika Wydziału/Kierownika Biura jest równoznaczne z oświadczeniem, że dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z postanowieniami procedury, a także zawierają dane poprawne, rzetelne i kompletne.
§ 4
Za prawidłowe wykonanie zarządzenia ponoszą odpowiedzialność Dyrektorzy jednostek budżetowych Miasta Rybnika, Komendant Straży Miejskiej, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Biur Urzędu Miasta - każdy w swoim zakresie.

§ 5
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta – każdemu w swoim zakresie. 
§ 6
Traci moc Zarządzenie nr 660/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 27 października 2016 r. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

