www.edruki. pl
2.Data zawarcia umowy

1. Umowa numer

└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

└───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Umowa o dzieło
zawarta w dniu

└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

w _______________________________ pomiędzy :

Zamawiający :
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Z1. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię **
Z2. Reprezentowana przez :

Z3. Reprezentowana przez :

ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
Z4. Kraj

Z5. Województwo

Z7. Gmina

Z6. Powiat

Z8. Ulica

Z11. Miejscowość

Z9. Nr domu
Z12. Kod pocztowy

Z10. Nr lokalu

Z13. Poczta

Wykonawca :
DANE WYKONAWCY
W1. Nazwisko i imię

W2. Data urodzenia

( dzień-miesiąc-rok )

W3. Imiona rodziców
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

W4. Dokument Tożsamości

W5. Seria i numer dokumentu

_____________________

W6. Wydany przez :

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

W7. Numer NIP

W8. Numer Identyfikacyjny PESEL**
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ADRES ZAMIESZKANIA
W9. Kraj

W12. Gmina

W10. Województwo

W11. Powiat

W13. Ulica

W14. Nr domu
W17. Kod pocztowy

W16. Miejscowość

URZĄD SKARBOWY WYKONAWCY
W19. Nazwa i adres urzędu

§ 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Wyczyść pola formularza

Drukuj

W18. Poczta

W15. Nr lokalu

§ 2. Strony ustalają termin wykonania dzieła na dzień :
1. Data wykonania dzieła ( dzień-miesiąc-rok ):
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

§ 3. Do wykonania dzieła Zamawiający powierza Wykonawcy:
1. Należy wymienić powierzone materiały, narzędzia i inne powierzone rzeczy niezbędne do wykonania dzieła

2. Uwagi :

§ 4. Za wykonane dzieło Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę złotych:
1. Kwota brutto:

w terminie

2. Kwota słownie :
3. Termin płatności :

od daty otrzymania rachunku.

§ 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła według swojej najlepszej wiedzy fachowej.
§ 6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat wynikających z powodu niewykonania
dzieła.
§ 7. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania dzieła Zamawiający ma prawo odmowy
wypłaty części lub całości kwoty umownej.
§ 8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po
stwierdzeniu wykonania dzieła w ustalonym terminie.
§ 9. Od w/w wynagrodzenia Zamawiający odliczy należna zaliczkę na podatek dochodowy.
§ 10. Z tytułu tej umowy Wykonawca nie posiada ubezpieczenia społecznego, a okres wykonywania
dzieła nie zalicza się do stażu pracy i uprawnień emerytalno-rentowych.
§ 11. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w
części dotyczącej umowy o dzieło.
§ 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14. Inne postanowienia umowy :
1. Inne postanowienia umowy :

Podpisy stron :

Zamawiający

Podpis
www.edruki.pl
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Wyczyść pola formularza

Drukuj

Wykonawca

Podpis

www.edruki. pl
1.Miejsce wystawienia rachunku

2.Data wystawienia rachunku
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

Rachunek
zgodnie z umową numer

za wykonanie dzieła

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

z dnia

└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

Wystawiony dla Zamawiającego :
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Z1. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię **

ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
Z4. Kraj

Z5. Województwo

Z7. Gmina

Z6. Powiat

Z8. Ulica

Z9. Nr domu

Z11. Miejscowość

Z12. Kod pocztowy

Z10. Nr lokalu

Z13. Poczta

Wystawiony przez Wykonawcę:
DANE WYKONAWCY
W1. Nazwisko i imię

W2. Data urodzenia

( dzień-miesiąc-rok )

W3. Imiona rodziców
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

W4. Dokument Tożsamości

W5. Seria i numer dokumentu

_____________________

W6. Wydany przez :

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

W7. Numer NIP

W8. Numer Identyfikacyjny PESEL**
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ADRES ZAMIESZKANIA
W9. Kraj
W12. Gmina

W10. Województwo

W11. Powiat

W13. Ulica

W16. Miejscowość

W14. Nr domu
W17. Kod pocztowy

W18. Poczta

Kwota brutto rachunku :
3. Kwota brutto:

2. Kwota słownie :

Podpis wystawiającego rachunek

Podpis

Wyczyść pola formularza

Drukuj

W15. Nr lokalu

A. Rozliczenie umowy :
A.1 Status wykonawcy, przedmiot umowy, opłacający podatek

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

:

3. Status wykonawcy, przedmiot umowy, opłacający podatek ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.Umowa zawarta z własnym
pracodawcą

2. Wykonawca umowy jest
emerytem lub rencistą

A.2 Kwota do wypłaty :

4. Podatek opłaca
Zamawiający

3. Przedmiotem umowy są prawa
autorskie i pokrewne

Stwierdzam wykonanie dzieła zgodnie z umową

Sprawdzono pod względem

Zatwierdzam do wypłaty

formalnym i rachunkowym

Podpis

Podpis

Kwota rachunku brutto
Koszty uzyskania przychodu
Stawka pod. dochodowego %
Należny podatek

18

Do wypłaty
A.3 Kwota do wypłaty słownie :
4. Kwota do wypłaty słownie :

A.4 Wymienioną kwotę otrzymałem
5. Data :

6. Podpis

└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

A.5 Wymienioną kwotę należy przelać na konto :

Podpis

7. Nazwa banku
8. Numer rachunku bankowego

B. Wyliczenia podatkowe :

( wylicza się / * w przypadku umowy z własnym pracownikiem / ** w pozostałych przypadkach )
9. Uwagi

Dochód
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy

Zaliczka *
Należny podatek **
B.1 Należną zaliczkę */ należny podatek ** przekazano na konto Urzędu Skarbowego:
10. Urząd skarbowy
11. Numer rachunku

C. Wyliczenia ubezpieczeniowe :

( wylicza się wyłącznie w przypadku umowy z własnym pracownikiem )

Kwota rachunku brutto

12. Uwagi

Podstawa - ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

%

składka

Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie chorobowe
Razem =
Podstawa - ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenia zdrowotne

%

składka płatna przez płatnika
składka płatna przez pracownika
Razem =

Do wypłaty

www.edruki.pl
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Wyczyść pola formularza

Drukuj

składka

