Mandátní

smlouva

na vedení a zpracování daňové evidence a účetnictví
- uzavřená dle ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku

č. ______ ze dne _______________
mezi těmito smluvními stranami

Mandant :

________________________ adresa : _____________________________________ tel. : __________________
IČO : __________________ DIČ : ________________________ BS : _________________________________

Mandatář : Ing. Sochor Míťa
-

- Krušnohorská 106, Krupka – Unčín, 417 42 (office – Ústí n/L., Pařížská 19, 400 01)
daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových poradců pod evidenčním číslem 1919,
certifikovaný bilanční účetní č. 4723 (ISO – QBÚ Bankovní institut)

IČO : 11427230

DIČ : CZ6412080521

BS : 213240411 / 0100

I.
Předmět smlouvy
Mandatář se zavazuje realizovat pro mandanta a na jeho účet, v souvislosti s jeho podnikatelskou činností zaúčtování předložených
prvotních účetních dokladů, zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, zpracování daňového přiznání k dani silniční,
zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických – právnických osob, vystavování pokladních dokladů, příp. jiné
služby________________________________________ * nehodící seškrtněte

II.
Úplata a úhrada nákladů
1. Mandant se zavazuje hradit mandatáři fakturovanou cenu dle platného ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy a to buď
stanovenou dle tohoto ceníku nebo stanovenou dohodou obou stran ve výši Kč __________________ (za podmínek uvedených v ceníku) za
měsíc.
Úplata za příslušný měsíc bude vyúčtována mandatářem vždy do 5-ti dnů po skončení kalendářního měsíce nebo účetního období a
splatná do 10-ti dnů od doručení faktury mandantovi.
2. Mandatář má dále nárok na úhradu cestovních nákladů (mimo oblast Ústí n/L. a Teplic), vzniklých mu při jeho činnosti, jejichž
vyúčtování a způsob úhrady bude prováděno ve smyslu ustanovení zák. č. 119/92 Sb. (viz platný ceník).

III.
Práva a povinnosti
1. Mandant je povinen poskytnou mandatáři dle jeho možností potřebné informace a podklady, jak to bude vyžadovat realizace
smluvených záležitostí, přičemž odpovídá za věcnou a formální správnost účetních dokladů z hlediska zákona o účetnictví. Mandant je
rovněž povinen umožnit mandatáři vstup do prostor sídla jeho firmy. Mandant dále odpovídá za vyloučení duplicity předaných dokladů.
Mandant se dále zavazuje dodat účetní doklady nejpozději do 10-tého následujícího měsíce (při měsíčním i čtvrtletním zpracování).
Pokud se účetní řádky mandanta pohybují nad 500 = nutno předávat doklady minimálně 2x do měsíce (tj. prvé předání dokladů do 20-tého
běžného měsíce. Při pozdějším předání účetních dokladů (valné většiny) se mandant vystavuje nebezpečí neúplného zpracování předávaných
podkladů.
2. Mandatář je povinen chránit zájmy mandanta v souvislosti s realizací smluvených záležitostí a bez zbytečného odkladu sdělovat
mandantovi okolnosti důležité pro jeho zájmy. Dále je mandatář, jeho pracovník nebo zástupce povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem poradenství. Mandatář se zavazuje (při splnění povinností mandanta) sdělit DPH
povinnost nejpozději dva dny před termínem pro zaplacení DPH.

3. Oba účastníci smlouvy se zavazují nesdělovat údaje získané od druhé strany v souvislosti s touto smlouvou jiným osobám nebo tyto
využívat pro sebe, nebo pro třetí osoby, pokud by toto bylo v rozporu se zájmy druhé strany. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy po
dobu 2 let.

IV.
Sankce, penále a pokuty
1. Mandatář odpovídá klientovi za škodu, která mu vznikla v souvislosti s výkonem poradenství, pokud ji prokazatelně sám způsobil. Za
škodu se považuje pokuta podle § 37, penále podle § 63 a zvýšení daně podle § 68 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v
platném znění.
2. Mandatář prohlašuje, že je ve smyslu § 8 odst. 9) písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců ČR, pojištěn na odpovědnost za škodu, která by mohla klientovi vzniknout v souvislosti s výkonem poradenství a bude takto
pojištěn po celou dobu platnosti této mandátní smlouvy.
3. V případě nedodržení termínu plateb (dle bodu II. této smlouvy) mandantem, sjednávají účastníci smluvní úrok z prodlení ve výši 1
% z dlužné částky za každý den prodlení. Případnou náhradu škody, vzniklou neplněním platebních závazků ze strany mandanta, lze uplatnit
nezávisle na vyúčtování a placení smluvní pokuty.

V.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne podpisu smlouvy na dobu :
- určitou tj. do ____________________
- neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet prvého dne následujícho měsíce od doručení výpovědi (bez udání
důvodu). * nehodící seškrtněte
2. Mandatář je oprávněn odstoupit od této smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a mandantem, pokud mandant je více jak tři
faktury v prodlení, neposkytuje-li mandant potřebnou součinnost, nebo nesloží-li bez závažného důvodu případnou zálohu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom paré. Smlouvu lze měnit či doplňovat
pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami.
4. Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákonem č. 337/1992 Sb. v
platném znění a zákonem č. 523/1992 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich
výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V _____________________ dne _________________

_______________________________
razítko a podpis mandanta

Příloha : - aktuální ceník služeb

Co : - mandant
- mandatář

_______________________________
razítko a podpis mandatáře

