WZÓR
UMOWA
o sporządzenie korekt deklaracji VAT
i reprezentację przed urzędem skarbowym w zakresie objętym umową
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. Przedmiotem niniejszej umowy jest pomoc prawno–podatkowa udzielona Zleceniodawcy, polegająca
w szczególności na:
a. sporządzeniu na rzecz Zleceniodawcy korygujących deklaracji podatkowych VAT za okres od
……………………..……….. do ……………………….………… ……….……. roku, w związku z nabyciem przez
Zleceniodawcę prawa do odliczenia podatku VAT za wskazany okres, w oparciu o orzeczenie
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. C-414/07 (Magoora),
b. w przypadku, gdy wystąpiła nadpłata w podatku VAT – sporządzeniu wniosku o jej zwrot wraz z
odsetkami.
2. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe został poinformowany przez Doradcę o kryteriach warunkujących
ubieganie się o skorzystanie z nabytego prawa do odliczenia podatku VAT, zapoznał się z nimi i je
spełnia.
§2
(Obowiązki Doradcy)
Doradca zobowiązuje się do sporządzenia korekt i dokumentacji zgodnie § 1 ust. 1 oraz udzielenia
konsultacji podatkowych w związku z prowadzonym postępowaniem.
§3
(Obowiązki Zleceniodawcy)
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Doradcy w oryginale wszelkich dokumentów
potrzebnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. JeŜeli wydanie dokumentów nie będzie
moŜliwe, Zleceniodawca zapewni wgląd do nich lub poinformuje Doradcę o ich treści.
Zleceniodawca zobowiązany jest równieŜ do udzielania bieŜących informacji i wyjaśnień.
2. Zleceniodawca powinien konsultować z Doradcą czynności podejmowane przez niego w związku
ze sprawą, a takŜe informować o pismach urzędowych, otrzymanych wprost od organów
administracji.
3. Zleceniodawca udziela Doradcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dokument pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 1
do umowy.
§4
(Wynagrodzenie Doradcy)
1. Za wykonane czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Doradca otrzyma wynagrodzenie
wynoszące równowartość ………% wnioskowanej kwoty nadpłaty podatku, powiększonej o odsetki z
tytułu nadpłaty. Wysokość odsetek z tytułu nadpłaty w podatku VAT za rok …………….. określa się
w wysokości ……………% kwoty nadpłaty.
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2. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu ……………. dni od daty złoŜenia korekt deklaracji VAT.
3. Do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w formie gotówkowej w siedzibie Doradcy lub na rachunek Doradcy
w banku …………………………………………………………………………………………………………………………..
§5
(Czas trwania umowy)
Umowa zostaje zawarta na czas trwania postępowania przed urzędem skarbowym Zleceniodawcy w
sprawie złoŜonego wniosku o zwrot nadpłaty w podatku VAT.
§6
(Obowiązek zachowania tajemnicy)
1. Doradca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie
wszedł w związku z realizacją umowy. Obowiązek ten dotyczy osób stale współpracujących z
Doradcą.
2. Doradca ma prawo współpracy w wykonaniu zlecenia z innymi doradcami podatkowymi lub
radcami prawnymi, z którymi współpracuje na stałe. Za działania tych osób Doradca odpowiada
jak za swoje własne.
§7
(Postanowienia końcowe)
1. 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 z dnia ………………………. r. oraz akceptację zawartych w nich postanowień.
2. 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.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

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

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