UMOWA
W sprawie korzystania z pośrednictwa strony trzeciej w zakresie
wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego INTRASTAT

Zawarta w dniu |__ |__ | - |__ |__ | - |__ |__ |__ |__ | pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu wraz z numerem NIP i REGON)

reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dalszej części umowy zwanym ZLECENIODAWCĄ,
a LEX SPECIALIST Jarosław Piwek, ul. Wiechaczka 13/4, 41-608 Świętochłowice,
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ.

§1 ZAKRES UMOWY

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do kompleksowego
wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego INTRASTAT. Zgłoszenia
INTRASTAT będą wykonywane w sposób przewidziany przepisami prawa.
2. Zleceniodawca ustanawia Zleceniobiorcę swoim przedstawicielem na podstawie
zgłoszenia o zamiarze korzystania z pośrednictwa strony trzeciej w zakresie
wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego INTRASTAT, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne prawa i obowiązki będą
wykonywane zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, zgodnie z przepisami
prawa, a także z wymogami stawianymi przez właściwe przepisy UE.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką poniesie
Zleceniodawca wskutek zawinionego przez Zleceniobiorcę działania związanego
z usługami świadczonymi w ramach niniejszej umowy. W szczególności ponosi
odpowiedzialność za prawidłowość wypełnionej przez siebie deklaracji
INTRASTAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
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5. W razie nałożenia na Zleceniobiorcę, przez organ celny, kary pieniężnej z
tytułu powtarzających się uchybień w dokonywanych zgłoszeniach INTRASTAT
a wynikających z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca obowiązuje się do jej
zwrotu Zleceniodawcy.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron
przysługuje prawo jej rozwiązania, za uprzednim miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§2 ZOBOWIĄZANIA

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia, oraz
udostępniania wszelkich danych niezbędnych dla prawidłowego wypełnienia
deklaracji INTRASTAT.
2. Dokumenty składające się na dane deklaracyjne INTRASTAT to:
a) kopia faktury handlowej lub kopia faktury proforma
b) dokumenty magazynowe (WZ, PZ)
c) specyfikacja towarowa
d) informacje dotyczące ubezpieczenia towarów, kosztów transportu
e) informacje dotyczące warunków dostawy zgodnie z regułami handlu
INCOTERMS 2000
f) informacje dotyczące rodzajów transakcji
g) udostępni dodatkowe informacje składające się na dane deklaracyjne, a nie
wynikające bezpośrednio dokumentów wymienionych w pkt.2 umożliwiające
poprawną klasyfikację towaru wg kodu Scalonej Nomenklatury Towarowej CN.
3. Zleceniodawca będzie gromadził dokumenty oraz inne dane w cyklach
………………………………………………………………………………………………

4. Zleceniobiorca odbierze dane deklaracyjne z ……………………………………………………………………………………
od Zleceniodawcy w każdy ………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych deklaracyjnych i
prawidłowego wypełniania deklaracji INTRASTAT oraz do terminowego
składania deklaracji INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność danych
deklaracyjnych ze stanem rzeczywistym, oraz prawidłowość formalno-prawną
dokumentów składających się na dane deklaracyjne.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie udostępniania
osobom trzecim wszelkich danych uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej
umowy. Zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych o
przedsiębiorstwie i klientach Zleceniodawcy, a także danych objętych
tajemnicą na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

§3 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonane czynności określone niniejszą umową Zleceniobiorca będzie
otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ……………………………… słownie ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… w formie przelewu bankowego.
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2. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i upoważnia Zleceniobiorcę
do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
3. Strony umowy postanawiają, że spory wynikłe z niniejszej umowy będą
kierowane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby strony
powodowej.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem |__ |__ | - |__ |__ | - |__ |__ |__ |__ |

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:
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