SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a ZPRACOVÁNÍ MEZD

POSKYTOVATEL

a

OBJEDNAVATEL

Kateřina Porubanová

…......................................

Tuřanské nám. 35

…......................................

620 00 BRNO

…......................................

IČO 68039328

IČO:.................................

DIČ: není plátce DPH

DIČ:..................................

(dále jen poskytovatel)

(dále jen objednavatel)

I.
Poskytovatel se zavazuje vést objednavateli jeho účetnictví a zpracovávat mzdy v rozsahu dle
článku II. dle platných zákonů a jiných právních předpisů, zejména dle zákona o účetnictví.
Objednavatel se zavazuje za vedení účetnictví realizované dle této smlouvy platit
poskytovateli odměnu dle článku V.

II.
Rozsah služeb se sjednává na :
 převzetí a zaúčtování účetních dokladů
 vypracování a doručení daňových přiznaní a hlášení příslušným úřadům v zákonných
lhůtách
 kompletní daňové a účetní poradenství a poradenství týkající se mzdové problematiky
 zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod pracovní činnosti
včetně ukončení pracovního poměru a dohod
 výpočet mezd, vyhotovení přehledů pro SSZ a ZP, rekapitulace mezd a výplatních
pásek
 přihlášení a odhlášení zaměstnance na SSZ a ZP
 zpracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance a za organizaci a zpracování
ELDP
 vedení ostatní povinné agendy dle zákona o dani z příjmu, sociálním a zdravotním
pojištění
 účast a zastupování objednatele při daňových kontrolách a jednání na finančních
úřadech, ZP a MSSZ, včetně odvolacích

Prvním zpracovávaným obdobím je …................ .
Položky zde nevyjmenované nejsou předmětem této smlouvy (např. vystavení Přiznání k dani
z převodu nemovitostí) a mohou být řešeny pomocí dodatku k této smlouvě nebo
jednorázovou objednávkou.

III.
Objednatel je povinen předkládat zhotoviteli průběžně veškeré účetní doklady, vztahující se k
jeho předmětu podnikání a to nejpozději do 15 dne po skončení účetního období. Doklady
týkající se zpracování mezd je objednavatel povinnen předložit nejpozději do 5 dne
následujícího měsíce. V případě uplynutí hraničního termínu, ve kterém objednatel
nepředloží příslušné účetní doklady zhotoviteli, nese objednatel plnou odpovědnost za
následné doměrky a penalizační sankce.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při objasňování účelu
plateb přijatých i vydaných a zdůvodnění jednotlivých účetních operací s peněžními i
nepeněžními prostředky, včetně hmotných zásob.

IV.
Zhotovitel je povinen řádně, ve stanovených termínech a dle platných právních předpisů,
zaúčtovat veškeré mu předložené účetní doklady a předat řádně zpracované výsledky své
práce nejpozději v dohodnutých nebo zákonných termínech.
Zhotovitel je oprávněn vrátit objednateli účetní doklady, které pro formální nedostatky nebo
jiné závady z hlediska jejich průkaznosti a věrohodnosti nelze řádně zaúčtovat. V případě
vrácení těchto sporných dokladů je oprávněn zhotovit jejich soupis, jako předávací protokol.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu vzniklou porušením povinnosti mlčenlivosti o
skutečnostech, které získá a zjistí při vedení účetnictví pro zhotovitele.
Veškerá odpovědnost za řádné vedení účetnictví je na straně zhotovitele za předpokladu, že
budou dodrženy podmínky dané odstavcem III.

V.
Cena za zpracování účetnictví je stanovena dle počtu dokladů v daném měsíci. Za jeden

doklad je cena 30,-- u neplátců DPH a 35,-- u plátců DPH. Minimální fakturované množství
je 50 dokladů. U výpisu z účtu se za jeden doklad považuje 1 list výpisu. Pokud budou
doklady již řádně předúčtovány v účetním programu, sjednává se sleva ve výši 50 % z ceny
za zpracování účetnictví. Odměna za zpracování mezd se sjednává ve výši 150,-- za každého
zaměstnance na hlavní pracovní poměr a 30,-- za každou dohodu o provedení práce nebo
dohodu o pracovní činnosti. Odměna je splatná jednou měsíčně na základě řádného daňového
dokladu vystaveného poskytovatelem.
Zhotovitel má právo v případě pozdní platby fakturované částky stanovit smluvní penále ve
výši 0,1 % fakturované částky denně.
Dostane-li se klient s úhradou do prodlení delšího než 60 dnů, má navíc zhotovitel právo
pozastavit další práce a nedodat zpracované výsledky účetnictví.

VI.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze číslovanými dodatky s podpisy obou smluvních stran.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích a každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smlouvu je možné písemně vypovědět bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou od
obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Obě strany prohlašují, že si
smlouvu přečetli, a její text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Brně dne.....................

-------------------------------------poskytovatel

-------------------------------------objednavatel

