UMOWA
Zawarta w dniu

w Raszynie pomiędzy:

• Firmą
, z siedzibą w
wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod
numerem
,reprezentowaną przez p.
, zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
• Biurem Rachunkowym “DELTA" z siedzibą w Raszynie, ul. Poniatowskiego 16/3
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raszyn
pod numerem 3800/1996 reprezentowanym przez p. Katarzyną Drążkowiak - zwanym dalej
Wykonawcą.
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości Zleceniodawcy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego od dnia
.
§ 2.
Wykonanie opisanego w § 1 niniejszej umowy obowiązku będzie polegało na prowadzeniu
przez Wykonawcę ewidencji księgowej zgodnie z zatwierdzonym planem kont
umożliwiającym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego i stanu majątkowego
prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zleceniodawcy obsługi Urzędu
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w
zakresie składania zeznań podatkowych, rozliczeń z tytułu świadczeń społecznych i
obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, a także udzielania tym instytucjom w
przypadkach prawem przewidzianych niezbędnych danych w oparciu o prowadzoną
rachunkowość. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Biuro Rachunkowe do reprezentowania
Spółki w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy wyników finansowych
działalności jego przedsiębiorstwa za każdy miesiąc w terminie do 15-go następnego miesiąca
oraz bilansu i rachunku wyników po zakończeniu roku w terminie do 15-go marca następnego
roku.

§ 5.
Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania księgowe umożliwiać będą uzyskiwanie przez
Zleceniodawcę informacji pozwalających na bieżącą orientacje w sytuacji finansowej i
strukturze kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy wyjaśnień w zakresie
obowiązujących przepisów finansowych i księgowych.
§ 7.
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanych mu przez Zleceniodawcę
dokumentów i ich zwrot po zamknięciu roku obrotowego w terminie do 3 miesięcy, a także
ich bieżące udostępnianie do wglądu Zleceniodawcy w czasie ich przechowywania u siebie.
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych zawartych w dokumentach
przekazanych przez Zleceniodawcę i nie udostępniania osobom trzecim żadnych informacji o
jego sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej na zewnątrz, z wyjątkiem udostępnienia tych
danych na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych.
§ 9.
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczania wobec Wykonawcy comiesięcznej opłaty za
usługi w wysokości
netto na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Zleceniodawca upoważnia Biuro do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
3. Za sporządzenie bilansów, rachunków wyników i zeznań podatkowych po zamknięciu
rocznych rozliczeń księgowych - Zleceniodawca wnosić będzie dodatkową
jednomiesięczną opłatę.
4. Miesięczną opłatę Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić w terminie do połowy miesiąca
następującego po miesiącu, którego ona dotyczy, wnosząc ją gotówką do kasy w biurze
Wykonawcy lub dokonując przelewu na jego konto bankowe.
§ 10.
Zleceniodawca zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy dokumenty przedsiębiorstwa
określające jego sytuację prawną oraz potwierdzające rejestrację w Urzędzie Skarbowym,
Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie do
dwóch tygodni od daty podpisania umowy.

§ 11.
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania dokumentów wszystkich
przeprowadzonych przez siebie operacji gospodarczych i finansowych i odpowiada za ich
merytoryczną wartość, tj. zapewnia, że treść ich jest zgodna z przeprowadzonymi
operacjami gospodarczymi i finansowymi.
2. Dokumenty przekazywane będą Wykonawcy do dnia 5-go następnego miesiąca po
miesiącu, którego dotyczą.
§ 12.
1. Strony uzgadniają, że w przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów
wadliwie sporządzonych i nieprzygotowanych do księgowania, Wykonawca zobowiązuje
się wskazać Zleceniodawcy sposób usunięcia braków i wad formalnych w tych
dokumentach jako nie zakwalifikowanych do księgowania.
2. Jeśli braki i wady dokumentów wskazanych w ustępie 1. nie zostaną usunięte, dokumenty
te będą pomijane w ewidencji księgowej
§ 13.
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę na
skutek skrócenia czasu na wykonanie prac księgowych - wywołane opóźnieniem przekazania
dokumentów do księgowania w stosunku do terminów określonych w umowie tzn. po dniu 5
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
§ 14.
Strony uzgadniają, że dokumenty dostarczone później niż do 12-go następnego miesiąca, a
dotyczące miesiąca poprzedniego - nie będą uwzględnione w sprawozdaniu finansowym i
rozliczeniu podatkowym przekazywanym lokalnym władzom skarbowym - za miesiąc
którego dotyczą. Może to wystąpić tylko w przypadku uzyskania przez Zleceniodawcę
urzędowej prolongaty terminu złożenia deklaracji podatkowych.
§ 15.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

.

§ 16.
Każda ze stron może rozwiązać umowę w terminie wcześniejszym z zachowaniem 1miesiecznego okresu wypowiedzenia.

§ 17.
Jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się chociażby z jednego z przyjętych na siebie niniejszą
umową obowiązków, to druga strona wyznaczy jej dodatkowy czternastodniowy termin do
prawidłowego wykonania obowiązku, a po jego bezskutecznym upływie może rozwiązać
umowę bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 18.
Usługi określone w §§ 1, 3, 6 niniejszej umowy wykonywać będą pracownicy Wykonawcy
oraz osoby współpracujące z Wykonawcą.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 20.
Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.
§ 21.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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