UPPDRAGSBREV
REDOVISNINGSTJÄNSTER
Ditt Företag X
Gata X
Postnummer Stad X

Tack för att vi får förtroendet att leverera redovisningstjänster till Er. Vi bekräftar
härmed uppdraget att biträda Er med redovisningstjänster i enlighet med
nedanstående:
Svensk standard för redovisningstjänster kommer ligga som en grund för
redovisningsuppdraget. Detta innebär bl.a. att det material som lämnas till
redovisningskonsulten ska vara i enlighet med kraven i bokföringslagens 5 kap. Rent
praktiskt innebär detta att alla verifikationer ska vara ordnade kronologiskt och
innehålla de uppgifter som bokföringslagen kräver. Vidare måste materialet
överlämnas till oss inom den i bilaga 1 överenskomna tiden, så att det kan
färdigställas och levereras inom för uppdraget gällande tidsramar.
Ni som uppdragsgivare har ett självständigt ansvar för ert företags redovisning och
de rapporter som baseras på denna, vilket innebär att ni även ansvarar för att lämnat
grundmaterial är fullständigt och inte innehåller fel eller brister. Vi som
uppdragstagare ansvarar inte för fel i den utarbetade informationen om detta beror
på bristfälliga upplysningar från Er.
Vårt uppdrag innefattar de moment som finns i bilaga 2, ”uppdragsbeskrivning”
Vårt arbete kommer att utföras enligt fast räkning om X kr per månad för löpande
redovisningstjänster samt X kr för upprättande av bokslut, årsredovisning samt
deklarationer. Om parterna efter detta avtal kommit överrens om annan ersättning då
tex. omfattningen i arbetet ökat än vad som står angivet i detta avtal gäller den
överenskomna ersättningen enligt den sista faktureringen. Ersättning för
omkostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer. Fakturering kommer att ske
månadsvis allteftersom arbetet utförs. Betalning ska ske senast inom 15 dagar från
fakturadatum. För uppdraget gäller dessutom Fars Allmänna villkor för
redovisningstjänster, bilaga 1.
Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta
uppdragsbrev. Detta avtal har tecknats av båda partner som upprättats i två
exemplar där parterna tagit varsin.
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