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mgr Aleksandra Ptaszyoska

UMOWA NR 01/2011
Zawarta w dniu ………………… w ……………………. pomiędzy:
………………………… z siedzibą w ……………………. ul. ……………………….. , NIP …………………. zwanym dalej
„Zleceniodawcą”,
a
………………………………. z siedzibą w Szczecinie …………………………, NIP ……………………….., zwanym dalej
„Zleceniobiorcą”
O następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prowadzenie książki przychodów i rozchodów
zobowiązując się do:
a. Systematycznego zapisywania dokumentów źródłowych w książce przychodów i rozchodów
dostarczonych przez Zleceniodawcę,
b. Naliczanie wszystkich podatków i opłat zgodni z polskim systemem fiskalnym,
c. Sporządzanie deklaracji dla Urzędów Skarbowych i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, które
będzie dostarczad Zleceniobiorca,
d. Sprawowanie bieżącej kontroli formalnej dokumentów źródłowych dostarczanych przez
Zleceniodawcę,
e. Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a. Rzetelnego przygotowania dokumentów źródłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zaleceniami Zleceniobiorcy,
b. Przekazywania wszystkich dokumentów dotyczących prawidłowego ustalania zobowiązao
podatkowych w czasie umożliwiającym terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym
§3
1. Za wykonanie przez Zleceniobiorcę prace Zleceniodawca będzie wnosił miesięczną opłatę w wysokości
…………………… zł słownie: …………………………..
a. Powyższa kwota zawiera podatek od towarów i usług VAT
b. Zapłata następowad będzie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury
2. Za każdy dzieo zwłoki w uregulowaniu płatności określonej w fakturze naliczone będą odsetki.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może byd wypowiedziana przez Zleceniodawcę w każdym czasie
z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Zleceniobiorca może wypowiedzied umowę na zasadach jak w pkt. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem
ostatniego kwartału i pierwszego miesiąca kolejnego roku, w którym to okresie umowa nie może wygasnąd
przed sporządzeniem rozliczenia rocznego.
§5
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosowad się będzie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a kwestie sporne strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi Gospodarczemu w Szczecinie.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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