ZMLUVA
O DAŇOVOM PORADENSTVE
uzavretá podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových
poradcov v znení zákona č. 249/94 Z.z., zákona č. 101/95 Z.z., zákona č. 378/96 Z.z. a zákona č.
68/2005 Z.z.

I. Zmluvné strany

Klient:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:
Mobil:
v zastúpení:

Centrum vedecko‐technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00 151 882
2020798395
SK2020798395
Štátna pokladnica, č. účtu: 7000064743/8180
02/69253139
0918 888 697
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. ‐ riaditeľ
ďalej len "klient"

Daňový poradca:

Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:
Fax:
Mobil:

Ing. Viliam KUPEC, PhD.
ev.č. osvedčenia 59/92
audítor ev. č. osvedčenia 395
znalec v odbore ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo
a daňovníctvo
certifikovaný účtovník expert
expert IAS/IFRS
Kapitulská 14, 917 00 Trnava
17 698 430
1020334689
SK1020334689

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie daňového poradenstva daňovými poradcami
Ing. Viliamom Kupcom, PhD., č. osvedčenia 59/92 a Ing. Zuzanou Husárovou,
č. osvedčenia 868/2008 pre klienta podľa dohodnutých podmienok v rozsahu a vo
formách uvedených v tejto zmluve.
2. Daňové poradenstvo je limitované skutočne vykonávanou podnikateľskou činnosťou
klienta podľa stavu k dátumu účinnosti tejto zmluvy.
3. Daňové poradenstvo sa poskytuje podľa podmienok, uvedených v zmluve v rozsahu
stanovenom v prílohe tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Obsah poskytovaného daňového poradenstva vyplýva z daňových predpisov vzťahujúcich
sa k predmetu činnosti klienta v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Obsahom plnenia tejto zmluvy nie je:
‐ vypracovanie podaní, stanovísk a písomností a poskytovanie poradenstva k daňovým
povinnostiam vzniknutým pred uzavretím tejto zmluvy;
‐ súčinnosť pri zabezpečovaní realizácie obsahu žiadostí a podaní daňovým orgánom a
ministerstvu;

III. Čas plnenia

1. Daňové poradenstvo sa poskytuje štvrťročne u klienta podľa podmienok uvedených v
tejto zmluve, v roku 2012 aj za 1. štvrťrok.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV. Povinnosti poradcu

1. Poradca je povinný postupovať pri výkone dohodnutých činností s profesionálnou
odbornosťou, podľa právnych predpisov a v súlade so záujmami klienta.
2. Pri plnení predmetu zmluvy sa poradca zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
dojednanie uvedené v tejto zmluve a bude sa riadiť poskytnutými podkladmi klienta.
3. S podkladmi, prostriedkami a materiálom poskytnutým klientom je poradca povinný
narábať so starostlivosťou ako u vlastníka.
4. Poradca je povinný pracovať hospodárne so zverenými prostriedkami, predmetmi a
materiálom poskytnutým klientom.

5. Poradca je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo klienta, ochraňovať jeho obchodný
názov a firemnú značku pred zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o veciach vzťahujúcich sa
k plneniu zmluvy.

V. Povinnosti a súčinnosť klienta

1. Klient sa zaväzuje preberať poskytované služby a zaplatiť za ich poskytovanie cenu v
dohodnutej výške a v stanovenej lehote.
2. Daňové poradenstvo sa poskytuje len pre klienta, ktorý sa zaväzuje zabezpečiť ochranu,
nerozširovanie a utajenie informácií poskytovaných v rámci plnenia zmluvy voči iným
osobám.
3. Klient sa zaväzuje pre účely poskytovania daňového poradenstva predkladať poradcovi v
dohodnutých lehotách požadované doklady a poskytnúť mu informácie potrebné k
riadnemu plneniu zmluvy, prípadne k určeniu jeho daňovej povinnosti, preddavkov na
daň a iných daňových povinností.
4. V prípade nemožnosti predloženia dokladov požadovaných k poskytovaniu daňového
poradenstva v uvedených alebo dohodnutých termínoch je klient povinný bez odkladu o
tejto skutočnosti informovať poradcu, s upresnením záväzného dodatočného termínu
predloženia dokladov.
5. Klient je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť poradcu na nedostatky v plnení
zmluvy.

VI. Cena plnenia

1. Odmena za štvrťročné daňové poradenstvo poskytované v dohodnutom rozsahu je
stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. a v zmysle
vyhlášky MF SR č. 506/92 Zb. v znení vyhlášky MF SR č. 35/1996 Z.z. a vyhlášky MF SR č.
113/97 Z.z. vo výške 600 EUR za štvrťrok.
2. Odmena za poradenstvo je uvedená bez dane z pridanej hodnoty.

VII. Platobné podmienky

1. Dohodnutú odmenu bude poradca klientovi fakturovať štvrťročne.
2. Klient zaplatí poradcovi dohodnutú cenu na základe faktúry. Faktúra musí obsahovať
všetky náležitosti stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní po vystavení.
4. Poradca môže uplatniť úrok z omeškania vo výške maximálne 0,035 % z neuhradenej časti
faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky riadne náležitosti dohodnuté v tejto
zmluve, klient je oprávnený vrátiť faktúru poradcovi pred dňom splatnosti bez zaplatenia
na doplnenie /opravu/. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení doplnenej
/opravenej/ faktúry klientovi.

VIII. Zodpovednosť za škody

1. Poradca zodpovedá za to, že realizácia obsahu tejto zmluvy bude vykazovať všetky
kvalitatívne kritériá všeobecne známe v čase plnenia.
2. Poradca nezodpovedá za škody a za prípadné následné škody, ktoré boli spôsobené
nesprávnymi informáciami klienta v tom prípade, ak ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť.
3. Poradca nezodpovedá za škody a prípadné následné škody v tom prípade, ak na možnosť
ich vzniku klienta písomne upozornil.
4. Poradca nezodpovedá za škody a prípadné následné škody, ktoré boli spôsobené
poskytnutím neúplných, nepravdivých a nejasných informácií a dokladov.

IX. Zmeny a výpoveď zmluvy

1. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť aj dohodou.
2. Klient môže jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
‐ ak poradca zo zákonných dôvodov nemôže alebo nesmie vykonávať činnosť,
‐ ak bolo poradcom porušené obchodné tajomstvo, alebo jeho konanie napĺňa skutkovú
podstatu nekalej súťaže;
‐ ak poradca závažným spôsobom porušil ustanovenia tejto zmluvy;
‐ ak poradca úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti spôsobil klientovi škodu.

3. Poradca môže jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy v týchto
prípadoch:
‐ ak klient napriek písomnému upozorneniu poradcu nezabezpečil ochranu,
nerozširovanie a utajenie informácií poskytovaných v rámci plnenia zmluvy;
‐ ak klient závažným spôsobom porušil ustanovenia tejto zmluvy a čo aj z nedbanlivosti,
umožnil prístup k informáciám poskytovaným poradcom pri plnení tejto zmluvy iným
osobám;
‐ ak klient úmyselne, alebo z vedomej nedbanlivosti spôsobil poradcovi škodu.
4. Vyhlásením konkurzu na klienta zanikajú príkazy a vydané plné moci.

X. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Náležitosti výslovne neuvedené v tejto zmluve sa riadia všeobecne záväznými predpismi.
2. Táto zmluva a jej príloha sa môžu doplňovať a meniť len písomnou formou na základe
súhlasného vyjadrenia zmluvných strán.
3. Zmluva a jej príloha boli vyhotovené v dvoch exemplároch pre potreby zmluvných strán.
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb
oprávnených konať za obe Zmluvné strany na internete (Centrálny register zmlúv) v
súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR. Ak sa Zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní
platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný
súhlas so zverejnením Zmluvy, ako aj všetkých potrebných údajov z faktúr vystavených na
základe tejto Zmluvy v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z..
V Trnave, dňa

K l i e n t:

P o r a d c a:

P R Í L O H A č.1
k Zmluve o daňovom poradenstve
I. Rozsah a formy daňového poradenstva
Daňové poradenstvo sa poskytuje podľa podmienok uvedených v tejto zmluve týmito
formami :
metodická pomoc a odborné konzultácie k dani z príjmov PO, k zrážkovej dani, k
zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia a k zákonu o DPH
metodická pomoc a odborné konzultácie k daňovému konaniu
metodická pomoc a odborné konzultácie k spracovaniu a k vyhotoveniu daňových
priznaní u dane z príjmov PO, pri zatriedení HIM a NIM do odpisových skupín,
metodická pomoc a odborné konzultácie pri vypracovaní pripočítateľných a
odpočítateľných položiek pri daňovom priznaní PO
metodická pomoc a odborné konzultácie v oblasti odmeňovania, miezd, príjmov zo
závislej činnosti a príjmov zo sociálneho fondu
rýchle aktuálne telefonické informácie
interné seminárne a konzultačné dni k zmenám daňových predpisov a aktuálnym
daňovým informáciám /minimálne štvrťročne/
písomné informácie o aktuálnych daňových problémoch a o zmenách v daňových
predpisoch
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti zdravotného, nemocenského
poistenia a
dôchodkového zabezpečenia pokiaľ priamo súvisia s daňovou
problematikou a s podnikateľskou činnosťou klienta
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti colných a devízových predpisov,
pokiaľ priamo súvisia s daňovou problematikou a s podnikateľskou činnosťou klienta
informácie o obchodných, občiansko‐právnych vzťahoch súvisiacich s daňovou
problematikou klienta
posudzovanie obsahu obchodných, občiansko‐právnych zmlúv a dohovorov pre účely
daňové.

Náležitosti neuvedené v prílohe sa riadia ustanoveniami zmluvy.

V Trnave, dňa

