WZÓR
UMOWA
o sporządzenie wniosku w sprawie o zwrot podatku od wartości dodanej
naliczonego w kraju UE

zawarta w ………………………..…………. w dniu ……………………….…………… r. pomiędzy:
Zleceniodawcą: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………, zarejestrowanym przez
…………………………………………………………………………….……………, REGON ……………….………, NIP …………………………..,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………….
a
Doradcą: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………., zarejestrowanym
……………………………………………………………………………………………., REGON ……………………, NIP ………….………………..,
reprezentowanym przez ……………..……………………………………………………………………………………………….……………….

§1
(Zakres umowy)
1.

2.

3.

4.

5.

Zleceniodawca zleca a Doradcą przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do:
a. sporządzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy wniosku w trybie przepisów o
zwrocie podatku od wartości dodanej niektórym podmiotom oraz przesłania
wniosku drogą elektroniczną przy uŜyciu systemu e-Deklaracje i przestawienia
potwierdzenia złoŜenia wniosku Zleceniodawcy,
b. reprezentacji Zleceniodawcy w postępowaniu w sprawie, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Zleceniodawca oświadcza, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia przesłanki
prawne, uprawniające go do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej i zleca
Doradcy dochodzenie zwrotu podatku od wartości dodanej za okres od …………..do …………… w
……………
Doradca powyŜsze zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do jego wykonywania z naleŜytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i zasadami etyki
zawodowej, dbając o interesy Zleceniodawcy.
Doradca zobowiązuje się do i prowadzenia sprawy wymienionej w § 1 oraz reprezentacji
Zleceniodawcy w oparciu o załączone do umowy pełnomocnictwo przed właściwymi organami
administracji podatkowej. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
przedłoŜone we właściwym urzędzie skarbowym, określonym w ust. 5.
Zleceniodawca ponadto oświadcza, Ŝe właściwym urzędem skarbowym do złoŜenia wniosku,
o którym mowa w ust. 1 i następnych jest Urząd Skarbowy w …………….. Jednocześnie
upowaŜnia Doradcę do wskazania we wniosku swojego numeru rachunku bankowego nr
………………………………………….
§2
(Zobowiązania Stron)

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Doradcy w terminie 7 dni od podpisania
niniejszej Umowy - w oryginale lub poświadczonych urzędowo kopiach wszelkich
dokumentów oraz oświadczeń, potrzebnych do prowadzenia jego sprawy. Zleceniodawca
zobowiązany jest równieŜ do niezwłocznego udzielania bieŜących informacji i wyjaśnień oraz
dostarczania wszelkiej dokumentacji uzupełniającej.
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2. Doradca będzie informował Zleceniodawcę o podejmowanych czynnościach w związku ze
sprawą, a takŜe o pismach urzędowych, otrzymanych wprost od organów administracji
skarbowej i wezwaniach do przedłoŜenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
3. Spis dokumentów otrzymanych przez Doradcę od Zleceniodawcy w celu wykonania niniejszej
umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Doradca zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy w
terminie do ……………………. roku, pod warunkiem otrzymania kompletnej dokumentacji i
niezbędnych wyjaśnień Zleceniodawcy, zgodnie z § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 1 i 2 niniejszej
umowy.
5. Doradca nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy informacje i dokumenty
przekazane mu przez Klienta okaŜą się niekompletne lub niezgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy, albo sfałszowane, albo z innych względów nierzetelne lub wadliwe.
6. Zwrot dokumentów Zleceniodawcy, przekazanych Doradcy w celu prawidłowego wykonania
umowy, nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia sprawy przed organami podatkowymi.
§3
(Status stron)
1. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe:
a. nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe lub karne w związku z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
b. jest
zarejestrowanym
podatnikiem
podatku
VAT
o
numerze
NIP
……………………………….
2. Doradca oświadcza, Ŝe:
a. jest
uprawniony
do
wykonywania
doradztwa
podatkowego
(wpis
……………………………..),
b. jest
zarejestrowanym
podatnikiem
podatku
VAT
o
numerze
NIP
…………………………………….
§4
(Wynagrodzenie Doradcy)
1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 umowy, Doradcy przysługuje wynagrodzenie,
składające się z części podstawowej w wysokości ………………. zł netto (słownie: ……….…… ) +
podatek VAT oraz z dodatkowego wynagrodzenia w wysokości …...% kwoty zwróconego
podatku od wartości dodanej.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa
w ust. 1 w terminie …… dni od daty złoŜenia wniosku. Wynagrodzenie dodatkowe płatne
będzie w terminie …… dni od daty otrzymania zwrotu podatku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów związanych z
czynnościami wykonywanymi poza siedzibą biura Doradcy i związanymi z nimi dojazdami. Z
tytułu kaŜdorazowego dojazdu Doradcy do siedziby Zleceniodawcy, Doradca naliczy odrębne
wynagrodzenie w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………..) + podatek
VAT.
4. Doradca zastrzega, Ŝe wysokość wynagrodzeń, określona w ust. 1 została ustalona dla
podjęcia czynności przed organami właściwymi do zwrotu podatku od wartości dodanej w
jednym państwie i będzie podlegać zwielokrotnieniu w zaleŜności od liczby wniosków,
złoŜonych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.
5. Koszty postępowania, w tym opłaty skarbowej od składanych wniosków i pism, ponosi
Zleceniodawca
6. Doradca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Do podanych kwot Doradca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wynagrodzenie jak i zaliczka płatne są w formie gotówkowej w siedzibie Doradcy lub na
rachunek Doradcy ……………………………………………………………………………..
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§5
(Osoby kontaktowe)
1. Doradca podatkowy i Zleceniodawca określają, Ŝe poniŜsze osoby będą odpowiedzialne za
wymianę dokumentów oraz informacji, jak równieŜ składanie oświadczeń w kwestiach
dotyczących wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej umowie:
a) ze strony Doradcy – ................................................................
tel./faks .............................................................................
tel. kom. .............................................................................
e-mail: ...............................................................................
b) ze strony Zleceniodawcy – ........................................................
tel./faks ……………………………………………………………………………………………….……
tel. kom. ………………………………………………………………………………..………………….
e-mail: ...............................................................................
§6
(Postanowienia końcowe)
1. Umowa została zawarta na podstawie prawa polskiego. Wszelkie zaistniałe spory będą
rozpatrywane zgodnie z prawem polskim.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
ogólne warunki umowy, zamieszczone w załączniku, stanowiące integralną część niniejszej
umowy. Przez podpisanie niniejszej umowy Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie
egzemplarza Ogólnych Warunków Umowy oraz akceptację zawartych w nich postanowień.
3. Strony wskazują adresy podane w niniejszej umowie jako adresy dla doręczeń i zobowiązują
powiadamiać się wzajemnie o ich zmianie, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na
adres ostatnio wskazany.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.

................................................
Zleceniodawca

......................................................
Doradca
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