Umowa na obsługę księgową obejmującą rozliczenie roczne spółki o obrocie
rocznym (nie) przekraczającym £83,000 funtów (nie) będącej płatnikiem
podatku VAT podpisana dnia: …………………………………….
Pomiędzy:
1.

...................................................... Zwanym w dalszej części umowy „Klientem” i

2.
Beta Complex Accounting Ltd zwanym w dalszej części umowy „Biuro”
wspólnie zwanymi „Stronami umowy”.
§1
„Biuro” zobowiązuje się do świadczenia opisanych w umowie usług w wymaganych
terminach zgodnie z warunkami poniższej umowy.
§2
Świadczenia obejmują prowadzenie w trybie miesięcznym ksiąg rachunkowych
Rozliczenie miesięczne RTI pracowników obejmujące do 5-ciu pracowników,
Oraz
Wykonywanie w trybie rocznym Annual Return do Companies House,
Przygotowanie Annual Accounts dla HMRC wraz z CT600, wyliczeniem podatku.
Dodatkowe raporty lub listy referencyjne płatne osobno wg cennika.
„Biuro” świadczy usługi doradcze gratis w trakcie trwania kontraktu.
§3
„Biuro” zobowiązuje się kontrolowania terminów rozliczeń i przygotowania wszystkich
rozliczeń na czas. „Klient” zobowiązuje się do dostarczania dokumentów w terminie
umożliwiającym wykonanie rozliczeń na czas przez „Biuro”.
§4
„Biuro” zobowiązuje się do reprezentowania „Klienta” przed HM Revenue & Customs oraz
Companies House w sprawach związanych z działalnością „Klienta”, czego dowodem jest
potwierdzony podpisem „Klienta” formularz 64-8 dołączony do umowy.
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§5
Jako wynagrodzenie za wykonane usługi, „Klient” zobowiązuje się do uiszczania
miesięcznych opłat w wysokości £……….. w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca.
§6
„Biuro” zobowiązuje się do przesłania faktury za każdy okres rozliczeniowy do 1-go dnia
każdego miesiąca.
§7
Akceptowanymi metodami płatności są:
1.
Płatność zleceniem stałym na konto.
2.
Płatność przelewem na konto w Wielkiej Brytanii:
SANTANDER
SORT CODE: 09-01-29
ACCOUNT NUMBER: 07151176
§9
Płatność musi być dokonana w terminie umożliwiającym potwierdzenie posiadania
pieniędzy na koncie w dniu płatności.
Klient zobowiązuje się do zaakceptowania Terms and Conditions firmy, dołączonych do
umowy.
Podpisano
.......................................................
W imieniu „Klienta”

.........................................................
W imieniu
Beta Complex Accounting Ltd
Morritt House
58 Station Approach,
Ruislip

HA4 6SA
Do umowy dołączono formularz autoryzacji agenta 64-8 oraz formularz miesięcznego zlecenia stałego.
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