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ZARZĄDZENIE NR 610/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 
w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika.

Na podstawie: 
- art. 30, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- art. 86a-86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje:

        § 1

	Wprowadzić „Procedurę postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz w sprawie obiegu dokumentów związanych z identyfikowaniem i przekazywaniem takich informacji”, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zwaną dalej „Procedurą MDR”.


	Zobowiązać kierowników jednostek budżetowych Miasta Rybnika do realizacji postanowień zawartych w Procedurze MDR oraz do wprowadzenia własnej procedury zapewniającej wywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. 


§ 2

Zobowiązuję Kierowników jednostek budżetowych Miasta Rybnika oraz Naczelników Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta do zidentyfikowania i przekazania informacji o schematach podatkowych lub ich braku za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia 
w życie zarządzenia, zespołowi ds. MDR, w terminie do 30 listopada 2019 r.

§ 3

Utworzyć w Urzędzie Miasta Rybnika zespół ds. MDR do wykonywania obowiązków związanych z nadzorem nad przestrzeganiem Procedury MDR oraz przepisów w zakresie ujawniania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych w składzie:
1) Iwona Mazur – Zastępca Skarbnika Miasta, 
          2) Krzysztof Wacławiec – Naczelnik Wydziału Księgowości, 
          3) Katarzyna Neudek – Starszy Inspektor w Wydziale Księgowości,
4) Maurycy Motyka – Radca Prawny,
5) Anna Starnawska – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
6) Liliana Pieńkosz – Podinspektor w Wydziale  Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§ 4

	Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta, członkom Zespołu ds. MDR oraz kierownikom jednostek budżetowych Miasta Rybnika – każdemu w swoim zakresie.
	Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów MDR i niewypełnienie obowiązków wynikających z Procedury MDR przez jednostki budżetowe Miasta Rybnika ponosi kierownik danej jednostki budżetowej.
	Za nieprzestrzeganie przepisów MDR i niewypełnienie obowiązków wynikających z Procedury MDR przez jednostki budżetowe Miasta Rybnika, których obsługa finansowo-księgowa i administracyjna została powierzona jednostce obsługującej, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki obsługiwanej lub obsługującej – każdy w swoim zakresie. 


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





