Załącznik nr 1
do par. 2 ust. 1 umowy z dnia
o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów/
ewidencja przychodów (zakres pełny)
BIURO PODATKOWE OLTAX
LESZEK OLCZAK
43-100 TYCHY DARWINA 25/7A

Tychy, 12.12.2015
(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ
z nawiązania współpracy
W toku rozmowy przeprowadzonej z KLIENT ustalono:
1) Forma prawna prowadzonego przedsiębiorstwa:
Osoba fizyczna

spółka osobowa:

2) Rodzaj wykonywanej działalności:
3) Zgłoszenia dokonane przy uruchamianiu działalności:
Urząd Gminy, Miasta, KRS
ZUS
PIS

Urząd skarbowy
GUS
PIP

4) Wybrane opodatkowanie:
a) dla celów podatku dochodowego (forma opodatkowania)/ data wyboru:
zasady ogólne,
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych,
1/12 zaliczki,

podatek liniowy (19%),
karta podatkowa,
przewidywane zmiany

b) dla celów podatku VAT/ data rejestracji:
podatnik czynny
podatnik UE

podmiot zwolniony z opodatkowania
podmiotowo / przedmiotowo
przewidywane zmiany

5) Stosowane ulgi w podatkach:
6) Wybrany rodzaj księgi:
ewidencja przychodów

PKPiR

7) Miejsce przechowywania ksiąg i dokumentacji źródłowej
8) Założone ewidencje:
VAT
środków trwałych /wyposażenia

kas rejestrujących
przebiegu pojazdu

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Inne źródła przychodów (np.: spółka, umowa o pracę itp.):
Zatrudnienie pracowników, osoby współpracującej:
Udzielone pełnomocnictwa (komu i na jaki okres):
Zawarte umowy współpracy, leasingu:
Tytuł prawny lokalu, w którym prowadzona jest działalność:
Rozpoczęte inwestycje:
Zaciągnięte kredyty, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
Środki transportu wykorzystywane w przedsiębiorstwie :
Terminy i miejsca instalacji kas fiskalnych:
Wartość remanentu początkowego na dzień
:
Kalkulacja miesięcznego wynagrodzenia netto za wykonywanie czynności objętych
załącznikiem nr 2 umowy w zakresie:
a) ksiąg: opłata stała 100,00, opłata zmienna 2,00/pozycję zapisu, 5,00/pozycję zapisu w
ewidencji środków trwałych,
b) kadr, płac i ZUS: opłata stała26,00/osobę
c) innych: sprawozdanie finansowe/średniomiesięczne wynagrodzenie za dany rok, pozostałe
czynności nie objęte załącznikiem nr 2 - wg cennika.
20)
Inne ustalenia: np. okresowe rabaty zależne od ilości dokumentów oraz pracowników.
21)

Przychody netto ze sprzedaży – do 1074400

........................................
(podpis Doradcy)

........................................
(data i podpis Zleceniodawcy)

