UMOWA O USŁUGI KSIĘGOWE
Zawarta w dniu ..................w Warszawie pomiędzy firmą : .............................................
........................................................................................................................................... ,
a
firmą „AP INCOME” S.C. z siedzibą w Warszawie , al. Solidarności 155/13 reprezentowana
przez Pana Pawła Jankowskiego
zwaną dalej „Zleceniobiorcą” .
§ 1.
1.

Od dnia ................................. Zleceniobiorca świadczyć będzie na rzecz Zlecającego
usługi polegające na obsłudze księgowej.
2. Przez zakres usług rozumie się (niepotrzebne skreślić):
• dokonywanie w imieniu Zlecającego odpowiednich wpisów do prowadzonej przez
Zlecającego Księgi Przychodów i Rozchodów
• sporządzanie rejestrów VAT
• sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych niezbędnych do rozliczenia
Zlecającego z Urzędami Skarbowymi
• dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
• sporządzanie deklaracji ZUS
• prowadzenie ewidencji płac / kadr
• reprezentowanie Zlecającego przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.
§ 2.
1. Zleceniobiorca wykonywać będzie swoje usługi z należytą starannością, w sposób zgodny
z przepisami prawa na podstawie otrzymanych od Zlecającego dokumentów i informacji.
2. Zleceniobiorca przechowywać będzie ewidencje księgowe i dokumenty Zlecającego w
sposób chroniący je przed zniszczeniem i zagubieniem oraz uniemożliwiający dostęp
osobom nieupoważnionym.
3. Zleceniobiorca zachowywać będzie wszelkie informacje przekazane przez Zlecającego w
związku z wykonywaniem umowy w ścisłej tajemnicy.
§ 3.
1. Zlecający zobowiązuje się do :
• właściwego i rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych,
• przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów księgowych stanowiących
podstawę wpisów, o których mowa w § 1 pkt.2 , nie później niż do piątego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą,
• niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć
wpływ na rozliczenie bieżącego miesiąca.
• terminowego opłacania zobowiązań za usługi Zleceniobiorcy.

§ 4.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy stanowić będzie kwota

wynikająca z załącznika nr 1 stanowiącego integralną część umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, opłacane będzie przez Zlecającego po
otrzymaniu faktury za wykonaną usługę biura , najpóźniej w terminie 7 dni od odebrania
faktury.
3. W przypadku jednomiesięcznej zwłoki w płatności za fakturę Zleceniobiorca ma prawo
do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania umowy Zleceniobiorca przekaże Zlecającemu dokumentację
księgową wraz z wydrukami zapisów księgowych oraz kopiami deklaracji podatkowych
po zaksięgowaniu ostatniego miesiąca księgowego nie wcześniej jednak niż w dniu
uregulowania płatności za ostatnią fakturę wystawioną za wykonaną usługę.
§ 5.
1. W przypadku gdy Zlecający opóźni przekazanie dokumentów, o których mowa w § 3.
tak, że nastąpi to po dziesiątym dniu właściwego miesiąca, Zleceniobiorca ma prawo
do odmowy wykonania usługi, wykonania jej po terminie lub podwyższenia stawek
za zleconą usługę o 25%.
2. W przypadku trudności z dostarczeniem w/w dokumentów w terminie Zlecający
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę, który odbierze dokumenty
z siedziby Zlecającego własnym transportem.
§ 6.
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe jedynie z zawinionego przez
siebie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§ 7.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony .
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem
wypowiedzenia przed dniem, w którym Zleceniobiorca ostatni raz przekaże deklaracje
na zaliczki podatkowe Zlecającego lub na skutek sytuacji wymienionej w par.4 pkt.3.
1.

§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.
1. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć pomiędzy stronami niniejszej umowy w czasie
jej trwania, a dotyczące jej wykonania, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze
negocjacji.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron umowy.
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