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Siedziba:
Ul Stanisława Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

Jesteśmy zespołem profesjonalnych ludzi, którzy sami są kierowcami. Mamy doświadczenie w branży i
z chęcią zdobytą wiedzę przekazujemy naszym partnerom. Zajmujemy się kompleksową pomocą i obsługą
klientów. Oferujemy różnorodne formy współpracy, każdy znajdzie tę
najwygodniejszą dla siebie. Większość firm współpracujących z UBER obsługuje tylko tych działających
jako partner flotowy lub podatkowy. My obsługujemy każdy z dostępnych obszarów, jako laureaci nagrody
Partnera Roku 2017 czujemy się zobowiązani do profesjonalnego podejścia i budowania jak najlepszych
relacji z naszymi klientami.

Rozliczenia za usługę księgowo-finansową są stałe, pobieramy opłatę za podstawowe usługi m.in. :
- 15% od kwoty netto oraz w przypadku wyjeżdżania kwoty niższej niż 300 zł netto – 10 zł za rozliczanie
Podatki które płacisz:
- Student – 9 zł/tydzień
- Masz inną pracę – 12,69 zł/ tydzień
- Pracujesz tylko z nami - 23,32 zł/ tydzień
Jeżeli w danym tygodniu nie jeździsz – nie pobieramy opłaty.

Tabela opłat

Rozliczenie 1 tydzień Uber Eats umowa B2B

Rozliczenie 1 tydzień Uber Eats

20 zł cotygodniowo
10 zł luz 0 zł przy obrocie 300 zł
cotygodniowo

VAT od opłat z przejazdów UBER Eats

15% od przychodów cotygodniowo

Polecenie kierowcy UberEats

50 zł po przepracowaniu 2 tyg.

Każdy tydzień rozliczeniowy w Uber jest od poniedziałku 04.00 do następnego poniedziałku 04.00 i jest
podliczony w aplikacji Uber Driver w zakładce „przychód”.
Przelewy wypłacamy zaraz po otrzymaniu pieniędzy od UBER ( środa, czwartek a następnie
księgujemy je dla Ciebie w czwartek lub w piątek).
W przypadku pytań dotyczących rozliczeń pisz lub dzwon do księgowego – kontakt:
ksiegowosc@udriverparetner.com lub 572 623 505 .

UMOWY
Po nawiązaniu kontaktu otrzymujesz od nas załączniki do wypełnienia WYRAZNYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI:
1. Umowa Zlecenie – warunki (ważne dla Ciebie) omówimy telefonicznie- skontaktuj się z nami, a
zrobimy tak żebyś był zadowolony.
2. Umowa najmu pojazdu – w ten sposób obniżysz swój podatek dochodowy do 8.5%
Po podpisaniu umowy najmu, obniżysz swój podatek dochodowy do 8,5 %. W Polsce podatek dochodowy wynosi 18% lub 32%, ale od
wynajmu pojazdu (tzw. najmu prywatnego) wynosi 8,5%. Podpisując z nami umowę, kwota uzyskana z tytułu najmu samochodu, podlega
opodatkowaniu 8,5%. Każdy kierowca, który z nami współpracuje rozlicza podatek dochodowy we własnym zakresie. My
udzielamy
wszelkiego
wsparcia, tak
aby
rozliczyć podatek prawidłowo.
Pytania kieruj
na
adres
biuro@udriverpartner.pl

W celu podpisania umów: pobierz, wydrukuj i wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI załączniki,
a następnie podpisz i odeślij czytelne zdjęcia na adres eats@udriverpartner.com , w temacie
maila napisz „Umowy imię nazwisko”. Przykład:

„Umowy Jan Kowalski”.

Faktury B2B wyślij na adres fakturyb2b@udriverpartner.com Poniżej ponownie schemat:
PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE SKANY FAKTUR!
JEŻELI NIE MASZ MOŻLOWOSCI ZESKANOWANIA FAKTURY, UŻYJ PROGRAMU DO SKANOWANIA NP: TINY
SCANER

Gdy zdjęcie faktury będzie nieczytelne otrzymasz od nas wiadomość, aby przesłać fakturę ponownie. W
temacie maila napisz „Rozliczenie imię nazwisko”. Przykład: „Rozliczenie Jan Kowalski”, a następnie
niezwłocznie max do 3 dni po zakończonym miesiącu (np. za miesiąc październik wysyłasz faktury do 3 listopada)
wyślij dokumenty na adres naszej księgowości :
Uber Udriverpartner
Al. Aleksandra Brucknera 24-26,

51-411, Wrocław
Z dopiskiem „Rozliczenie faktur za okres…../ imię i nazwisko/miasto”, przykład: „Rozliczenie faktur za okres kwiecień/
Jan Kowalski/Warszawa”
•
Kwota przychodów na Twoim koncie jest pomniejszona o kwotę płatności rozliczenia oraz
należny podatek 15 % od kwoty Twoich przychodów (netto) uzyskanych w aplikacji UBER.
Przychody to suma opłat za przejazdy, za które płaci pasażer – przed odciągnięciem prowizji UBER.
Poniżej przykład faktury, którą otrzymujemy po zakończeniu transakcji:

Zespół Udriverpartner
Telefon: 502- 914- 496
Email: biuro@udriverpartner.com www.udriverpartner.com

