UMOWA
Umowa zostaje zawarta w dniu ______________________________________________ r. pomidzy firm:
_______________________________________________________________________________________
reprezentowan przez ____________________,
1.Wpis do Ewidencji Działalnoci Gospodarczej/KRS nr ______________ z dn. ________________ – kopia
w załczeniu,
2.REGON nr __________ – kopia w załczeniu,
3.NIP _____________, PESEL ___________,
zwaną dalej Zleceniodawcą,
oraz
Biurem Rachunkowym mieszczcym si w Młynku na Os. Słonecznym 12 w Gm. Osiek Mały 62 – 613,
reprezentowanym przez Marzen Pilarsk,
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
O zawarciu umowy Zleceniodawca powiadomi właciwy Urzd Skarbowy. - lub według ustale.

§1
Celem umowy jest prowadzenie przez Zleceniobiorc spraw finansowo – ksigowych
Zleceniodawcy w okresie od dnia ___________2011 r. na czas nieokrelony z trzymiesicznym
okresem wypowiedzenia, z terminem na koniec miesica, w nastpujcym zakresie:
na przykład:
1)wypełnianie ksig oraz rejestrów VAT na podstawie dostpnych i dostarczonych dowodów
ksigowych,
2)obliczanie podatku dochodowego i VAT,
3)sporzdzanie deklaracji podatkowych: VAT-7,
4)sprawdzanie poprawnoci dokumentów pod wzgldem rachunkowym,
5)wydruk obowizujcych dokumentów archiwalnych,
6)wysyłanie podpisanych deklaracji do urzdów,
7)wypisywanie przelewów dotyczcych podatków.
Zakres usług dla kadego z Pastwa przygotowujemy indywidualnie.
W zakres usług mog wchodzi równie prace dodatkowe, bd one wówczas wiadczone
wyłcznie na yczenie Zleceniodawcy. W szczególnoci w zakres prac dodatkowych bd wchodzi
czynnoci dotyczce okresów,
w których Zleceniobiorca nie wiadczył usług objtych umow
oraz obsługa kontroli. Wynagrodzenie przysługujce za wykonanie tych prac liczone jest wg stawki
godzinowej.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno za skutki wynikłe z nieprawidłowego
i nieterminowego prowadzenia zleconych czynnoci. Zleceniodawca prowadzi działalno
gospodarcz na podstawie obowizujcych przepisów prawnych, orzecznictwa i interpretacji.
Wykonywanie przez Zleceniobiorc prac w innym zakresie, ni wyszczególnione powyej, bdzie
uregulowane odrbnymi umowami.
W przypadku, jeli Zleceniodawca w jakikolwiek sposób kwestionuje jako dostarczonych
informacji wynikowych, winny jest poinformowa o tym Zleceniobiorc ze wskazaniem przyczyn
kwestionowania w cigu 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie informacji uzasadniajcych
kwestionowanie. Powiadomienie składa si na pimie pod rygorem niewanoci.

§2
Dokumenty bd dostarczane do zleceniobiorcy w terminie najpóĨniej do 5 dnia nastĊpnego
miesiąca. Dokumenty bd kompletne (wszystkie dokumenty zwizane z działalnoci gospodarcz
Zleceniodawcy), posortowane, sprawdzone pod wzgldem merytorycznym i zatwierdzone przez
Zleceniodawc oraz oznaczone dat wpływu.
Brak wszystkich dokumentów i kompletnych informacji dotyczących okreĞlonego okresu
rozliczeniowego w terminie do 5 dnia miesiąca nastĊpnego zwalnia ZleceniobiorcĊ
z odpowiedzialnoĞci za powyĪszy miesiąc.
Opónienia w przekazywaniu dokumentów i kompletnych danych mog skutkowa wicej ni
proporcjonalnymi opónieniami w dostarczaniu informacji wynikowych. W takim przypadku
Zleceniobiorca zwolniony jest z odpowiedzialnoci za szkod tym spowodowan.
Prace dodatkowe zwizane z biecymi czynnociami w ramach wykonywanej działalnoci
gospodarczej zleceniodawcy przekazane zleceniobiorcy do wykonania – termin realizacji to 5 dni
roboczych. Konieczno wykonania pracy w szybszym trybie skutkuje zapłat podwójnego
wynagrodzenia (według umowy dotyczy §3 pkt. 5 i 6).
§3
Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami według zakresu obowizków.
Za wykonan usług bdzie przysługiwa Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesiczne w wysokoci:
1.Praca w pierwszym miesicu pracy ______ zł netto plus podatek VAT (słownie: ______________
złotych netto plus podatek VAT).
2.Praca w miesicach nastpnych ______ zł netto plus podatek VAT (słownie: ___________ netto
plus podatek VAT).
3.Przygotowanie dokumentacji dotyczcych wniosków kredytowych oraz wniosków dotyczcych
dotacji, jeeli wymagane jest sporzdzenie biznes Planu, Bilansu, Rachunku Zysku i Strat za okresy
poprzednie i prognozy na okresy przyszłe, wycigi z okrelonych grup kosztów lub składników
bilansu i inne zestawienia obrazujce sytuacj ekonomiczn firmy – w zalenoci
od pracochłonnoci wniosku
od ______ – ____ zł netto plus podatek VAT (słownie: od _________ do ______________
złotych netto plus podatek VAT).
4. Stawka godzinowa wynosi: 50 zł netto plus podatek VAT (słownie: pidziesit złotych netto plus
podatek VAT ).
5.Prowadzenie spraw kadrowo płacowych zwizanych z zatrudnieniem wynosi 30,00 zł netto plus
podatek VAT za jednego pracownika (słownie: trzydzieci złotych netto plus podatek VAT).
6.Naleno za wykonan usług Zleceniodawca bdzie wpłaca Zleceniobiorcy w terminie nie
przekraczajcym 5 dni od koca miesica, w którym wykonano usług, tj. do dnia dostarczenia
dokumentów za nastpny okres rozliczeniowy.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nieprzyjcia dokumentów za nastpny okres rozliczeniowy
w razie braku zapłaty.
Zleceniobiorca wystawia Faktur VAT.
Konto bankowe Zleceniobiorcy ________________________________ w BZ WBK SA
oddział w Kole.
Koszty zwizane z zakupem artykułów biurowych (ewidencje, segregatory, bloczki przelewów)
i opłatami pocztowymi i inne koszty niezbdne do prawidłowego wykonania usługi s zwracane
przez Zleceniodawc.
Jeeli
kwota
płatnoci
byłaby
przez
Zleceniodawc
kwestionowana,
winny jest on poinformowa o tym na pimie ze wskazaniem przyczyn kwestionowania w terminie
10 dni od daty otrzymania kwestionowanej faktury pod rygorem niewanoci.
Zleceniobiorca upowaĪniony jest do wstrzymania wykonywania umowy w przypadku
opóĨnieĔ w płatnoĞciach dokonywanych w innym trybie niĪ okreĞlonym powyĪej
oraz nie odpowiada za szkodĊ tym spowodowaną.

§4
Zleceniobiorca posiada nastpujce uprawnienia do wykonywanej działalnoci:
Certyfikat Ksigowy nr 16739/2007, Wpis do ewidencji działalnoci gospodarczej nr 625/06,
REGON 300454967, NIP 666-143–82–16 oraz posiada ubezpieczenie OC Polisa Seria TPP
Nr 1403340.
§5
W przypadku nie wywizania si Zleceniobiorcy z wyej wymienionych zobowiza umowa moe
by rozwizana ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Odpowiedzialno Zleceniobiorcy za bezsporne straty wynosi maksymalnie trzykrotno
miesicznego wynagrodzenia w chwili wyrzdzenia szkody.
§6
W przypadku nie wywizania si Zleceniodawcy z powyszych ustale umowa moe by
rozwizana ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takiej
sytuacji odpowiedzialno finansowa za skutki zerwania umowy poniesie Zleceniodawca.
Odpowiedzialno Zleceniodawcy za bezzasadne rozwizanie umowy wynosi trzykrotno
miesicznego wynagrodzenia.
§7
Zmiany w tekcie niniejszej umowy mog by dokonane za porozumieniem stron w formie
pisemnej, pod rygorem niewanoci.

§8
Zleceniobiorca zobowizuje si do zachowania tajemnicy słubowej firmy Zleceniodawcy
i do nie przekazywania osobom trzecim adnych informacji dotyczcych Zleceniodawcy bd
jakichkolwiek innych informacji ujawnionych w zwizku z wykonywaniem umowy,
z zastrzeeniem przypadków gdy udostpnienia takich informacji wymaga bdzie przepis prawa.
§9
Sprawy nie uregulowane umow bd rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz zwyczajami branowymi.
§10
Umow sporzdzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron.

Zleceniodawca_________________________, Zleceniobiorca ____________________________

