UMOWA   nr     



zawarta w Warszawie w dniu      ........................................ r     pomiędzy  ..................................................................................................................................................
 z siedzibą w W-wie, przy  ul.  ................................................................................................           zwanym  w treści umowy “Zamawiającym"

a


Elżbietą Miller prowadzącą usługi księgowe w Warszawie, przy ul. Zamiany 6 m 83, zwaną w treści umowy “Wykonawcą".


§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zwane w treści umowy “usługą":
a)prowadzenie ewidencji księgowej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.XII.2000r. (Dz.U.116 poz. 1222)
b)sporządzanie comiesięcznej deklaracji na zaliczkę podatku dochodowego.
c)prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
d) sporządzenie comiesięcznej deklaracji podatku VAT 
e)  przygotowywanie deklaracji i przelewów dot. rozliczeń z ZUS
2. Usługa zostaje wykonana w siedzibie Wykonawcy.
3. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego przed władzami skarbowymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 20 następnego m-ca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych z ksiąg Zamawiającego.


§ 2


1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy rzetelnej i pełnej dokumentacji koniecznej do wykonania usługi w terminie do 6 dnia następnego m-ca..
2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przekazanej do Wykonawcy dokumentacji w celu prawidłowego wykonania usługi.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnej dokumentacji, o której mowa w pkt. 1
4. Umowa zostaje zawarta na czas  nieokreślony.





§ 3

1.	Wartość usługi objętej niniejszą umową ustala się na kwotę … (…) do 50 dokumentów plus 2,20 zł za każdy następny dokument (za jeden miesiąc kalendarzowy).
Kwota powyższa nie zawiera podatku od towaru i usług.

2.	Należność za wykonaną usługę będzie fakturowana sukcesywnie za każdy miesiąc zaksięgowany i regulowana przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty otrzymania faktury.

 3.  Niedotrzymania tego terminu spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.
Brak zapłaty z terminie powyżej 15 dni od daty otrzymania faktury może zostać uznane za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.


                                                                         § 4
 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Warszawie, właściwy dla siedziby Wykonawcy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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