SIA "GF KAPITĀLS"

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI
Grāmatvedības pakalpojuma atlīdzība tiek noteikta pēc veikto grāmatojumu skaita mēnesī. Par grāmatojumu tiek uzskatīta
grāmatvedības operācija, kas nepieciešama saimnieciskās darbības uzskaitei. Grāmatvedības pakalpojumu cenas pēc
grāmatojumu skaita mēnesī:
Grāmatojumu skaits mēnesī

Grāmatvedības pakalpojuma cena
mēnesī + PVN

līdz 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
Virs 300

60
85
115
145
170
200
230
260
285
Cena pēc vienošanās

Papildus izdevumi, kas saistīti ar grāmatvedības pakalpojumiem*
*cenas uzrādītas bez PVN

Pakalpojuma veids

Maksa

Algu aprēķina un izmaksu saraksta sagatavošana ( ieskaitot ziņojumu par VSAOI
no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN )

7 EUR par katru darbinieku

Maksājumu veikšana klienta uzdevumā
Komandējuma, avansa norēķinu atskaites sagatavošana

Sākot no 15 EUR atkarībā no operāciju
skaita
7 EUR atskaite

Rīkojumu, pilnvaru sagatavošana

3 EUR

Pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķināšana, aktu par pamatlīdzekļu
pieņemšanu ekspluatācijā sagatavošana

3 EUR par 1 PL

Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem

3 EUR par rēķinu

Statistikas un Latvijas Bankas atskaišu sagatavošana un iesniegšana

No 7-15 EUR/ atkarībā no pieprasītās
informācijas
10 EUR stundā

Klienta, Valsts ieņēmumu dienesta un pārējo iestāžu apmeklēšana klienta
uzdevumā
Automašīnas ceļazīmes sagatavošana

10 EUR atskaite

Darba līgumu sagatavošana

15 EUR līgums

Reprezentācijas aktu sagatavošana

5 EUR atskaite

VID iesniedzamo atskaišu sagatavošana:
- DRN atskaite

7 EUR atskaite

PVN deklarācija un tās pielikumu sagatavošana

3 - 15 EUR atskaite/atkarībā no
sarežģītības pakāpes

- Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām

5 EUR atskaite

- PPR, kvīšu numuru, biļešu numuru izlietojuma atskaites

5 EUR atskaite

- ziņas par darba ņēmējiem

3 EUR

Fiziskas personas gada ienākumu deklarācija

No 55 – 85 EUR/ atkarībā no
dokumentu skaita
VID iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ( sakarā ar nodokļu pārmaksas
No 7 – 30 EUR/ atkarībā no pieprasītās
novirzīšanu, aprēķinātā nodokļa summas samazināšanu, nodokļu parādu termiņa informācijas
pagarināšanu)
Debitoru, kreditoru kontrole
Sākot no 30 EUR mēnesī. Atkarībā no
debitoru skaita
Finanšu atskaites un operatīvās bilances sagatavošana vadībai
Sākot no 30 eur - 50 eur. Atkarībā no
informācijas daudzuma, kas iekļaujams
Gada pārskata sagatavošana
100% no gada vidējās mēneša maksas
Salīdzināšanas aktu sagatavošana un izsūtīšana pa pastu vai faksu

1,5 EUR

Iepriekšējo periodu VID atskaišu kļūdu labošana klienta vainas dēļ

7 EUR atskaite

Papildus darbi (dokumentu skanēšana un to nosūtīšana, iesniegumu
sagatavošana , uzņēmuma iekšējās vajadzības lietošanai dokumentu
sagatavošana un citi neparedzētie darbi)
Konsultācijas grāmatvedības jautājumos (Nodokļu optimizācija, uzņēmuma
attīstības iespējamie veidi, nestandarti risinājumi )

8 EUR/h

Viena stunda bez maksas. Nākošā - 20
EUR/h

Profesionāla grāmatvedības uzskaites kārtošana dod iespēju savlaicīgi novērst kļūdas un samazināt soda sankciju
piemērošanas risku nākotnē. Pareizi aprēķināt nodokļus ir svarīgi, lai nepamatoti netiktu pārmaksāti nodokļi.

