
 

Договір  

про надання послуг з відновлення бухгалтерського та податкового обліку  

 

 

“___”  ______  2018 р.         м. Київ.                             № _____ 

 

ТОВ “__________” в особі  генерального директора ______________., що діє на підставі 

Статуту і далі іменується “Замовник”, з однієї сторони, та сертифікований аудитор, 

громадянин України _____________, ідентифікаційний код ____________, паспорт серія 

_____ № ______, виданий ________ РУ ГУ МВС України в м. Києві ___.___.200__ р., який 

мешкає за адресою м. Київ, вул. _______, буд __,  кв.____ і далі іменується “Виконавець”, 

з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», уклали 

даний Договір про наступне: 

 

1.Предмет договору 

1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов”язання виконати послуги, а саме  

надати кваліфіковану допомогу у поновленні та перереєстрації втрачених або тимчасово 

відсутніх документів бухгалтерського та податкового обліку в бухгалтерській обліковій 

системі Замовника, у необхідних випадках переробити, перепідвязати, перепровести 

документи, виправити виявлені помилки та надати  Замовнику на погодження Уточнюючі 

звіти для подальшого приведення у відповідність системи електронної податкової 

звітності – за період з “__” _____  20___ року по “__” _____  20___ року. 

1.2.Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання послуг, за цим 

Договором. 

1.3. Послуги за цим Договором здійснюються як за місцезнаходженням Замовника, так і 

через інтернет, з наданням Виконавцю доступу на компьютері Замовника. 

 

2.Розмір і порядок оплати 

 2.1.За виконані послуги Замовник сплачує по реквізитах Виконавця ______ (_______,00 

копійок) і як податковий агент одночасно з виплатою провадить належні податкові 

утримання, нарахування та відрахування. 

 2.2. Авансування робіт Сторони погодили у розмірі 50%. 

Авансовий платіж сплачується Замовником на користь Виконавця протягом ___ 

банківських днів з моменту укладання Сторонами даного Договору. 

 2.3. Доплата до повної суми здійснюється  не пізніше “___” ______ 2018 р., а в разі 

дострокового виконання робіт -  наступного дня після прийняття наданих послуг,  що  

фіксується  в Акті приймання наданих послуг. 

 

 

3. Конфіденційність та гарантії 

3.1. Надані Виконавцю документи та бази даних використовуються для складання 

публічної звітності, а тому не містять комерційних таємниць. 

3.2. Сторони контролюють ризики своєї діяльності і не перекладають їх на партнерів.  

3.3. Виконавець гарантує нерозголошення інформації, яка для Замовника є 

конфіденційною. 

3.4. Замовник гарантує нерозголошення авторизованих методик роботи Виконавця. 

 

4.Відповідальність сторін та вирішення спорів 

4.1. Сторона несе відповідальність за дійсну шкоду, спричинену іншій стороні внаслідок 

діяльності або бездіяльності за даним Договором.  

 


