UMOWA O STAŁĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWO-FINANSOWĄ
Zawarta w dniu

pomiędzy:

………………………………………………………….
Zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a,
Doradcą Podatkowym Sławomirem Wójtowicz zamieszkałym w:
31-852 Kraków, os. Albertyńskie 16/97
Prowadzącym Kancelarię Doradcy Podatkowego, z siedzibą w:
31-826 Kraków, os. Złota Jesień 6/22-32
NIP 679-002-36-12
Zwany w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”,

Umowa o następującej treści
§1
Zleceniobiorca oświadcza, iż działa w ramach Ustawy o Doradztwie Podatkowym i posiada
wpis na listę Doradców o nr 2719, uprawniający go do świadczenia usług wymienionych w
&2 tej umowy.
§2
Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca wykonanie usług związanych z
kompleksową obsługą księgowości swojej Firmy łącznie z wykonaniem rozliczeń rocznych
zamykających rok obrachunkowy zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§3
Zleceniobiorca czynności wymienione w §1 będzie wykonywał w czasie pozwalającym na
terminowe rozliczenie się Zleceniodawcy z osobami trzecimi, a w szczególności z
właściwymi Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszami
Emerytalnymi.
§4
W oparciu o powyższą umowę, w wymienionym w niej zakresie Zleceniodawca udziela
Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do dokonywania w tymże zakresie czynności prawnych.
Zleceniobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną i finansową za powierzone
obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
§5
Zleceniodawca odpowiada za rzetelność dokumentów źródłowych, tzn. za ich sprawdzenie
pod względem formalnym i merytorycznym i dostarczenie ich w nie przekraczalnym
terminie do 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przekazane Zleceniobiorcy dowody księgowe muszą spełniać wymogi obowiązujących
przepisów o rachunkowości i innych przepisów finansowych.

§6
Zleceniobiorca nie może powierzać wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie, za wyjątkiem pracownika Zleceniobiorcy, bez wiedzy i zgody
Zleceniodawcy.
§7
Strony ustalają wynagrodzenie wynikające z ww. umowy w wysokości 0,00 zł. (słownie:
złotych.) + VAT miesięcznie. Podstawą do wypłaty jest wystawiona przez Zleceniobiorcę
faktura VAT Zleceniobiorca zachowuje sobie prawo do waloryzacji świadczonej usługi
(podstawą waloryzacji jest Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, ogłaszanego kwartalnie) waloryzacja może wykonywana kwartalnie lub raz
w roku, jak również zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w
przypadku zalegania z płatnością za okres 14 dni od daty upływu płatności określonej na
fakturze.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony do ……….. i zostaje automatycznie przedłużona
na lata następne bez potrzeby regulowania tego faktu aneksem, chyba, że jedna ze stron
wypowie ją na koniec roku w terminie do 15 grudnia roku bieżącego.
W trakcie roku strony zachowują prawo do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§10
W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§11
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§12
Każda sprawa zlecana przez Zleceniodawcę ma się odbywać w postaci możliwej do
potwierdzenia czyli np. drogą mailową czy też faksem.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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