MB "Finansita"
Įmonės kodas 300074014
Baltupio g. 14, Vilnius

Kaininkas patvirtintas 2017-07-03
Vadovės Jurgitos Jociuvienės
Įsakymu Nr. AP-2017-07-03

Buhalterinių paslaugų darbų
sąrašas ir įkainiai

Eil.Nr. Darbai, kuriuos atlieka Finansita

pastaba

Pirminių dokumentų sudarymas ir apskaita

Eur

1.1

Kasos dokumentų suvedimas, sutikrinimas

1.2

KPO, KIO sudarymas, spausdinimas

1.3

Banko operacijų apskaita (suvedimas į apskaitos sistemą)

1.4

Pavedimų faktinis atlikimas banko sistemoje

1.5

Pirkimų suvedimas, atsargų, kuro pajamavimas, be gamybos

1oper.= 1 eil.

1.6

Pardavimo dokumentų sudarymas (sąskaitos faktūros sudarymas)

gamyba

1.7

Pardavimo sąskaitos suvedimas į FVS

1oper.= 1 eil.

1.8

Skolų su debitoriais ir kreditoriais derinimas, aktų siuntimas

1.9

Sutarčių, susitarimų, įsipareigojimų perleidimų, trišalių užskaitymų
sudarymas/analizė ir rekomendacijos, administravimas (palūkanos), biudžeto
sudarymas, finansų analizė. Konsultacijos. Kiti valandiniai nestandartiniai darbai.

2

Atsargų
inventorizacija nurašymai

Darbo užmokesčio paskaičiavimas + atostoginiai (pgl prašymus: atžymėjimas
darbuotojo darbo grafike ir paskaičiavimas PP)

2.2

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas pagal pateiktus tabelius

2.3

Atlyginimų priedų įforminimas įsakymu

2.4

Atleidimo skaičiavimas

2.5

Priėmimas (Sodrai pranešimo 1-SD teikimas)

2.6

GPM deklaracijas mėnesinė

2.7

GPM metinė deklaracija (A klasės pajamos)

2.8

GPM metinė deklaracija (B klasės pajamos)

2.9

Sodros ataskaita mėnesinė

3.1

Kuro ir kita su automobilių eksploatacija susijusi apskaita
Automobilio nuomos sutarčių sudarymas/nutraukimas

3.2

Autonuomos priskaitymo žiniaraščių sudarymas

vnt./unit
vnt./unit
vnt./unit
vnt./unit
vnt./unit
val./hour

3.4

Sunaudoto kuro nurašymo aktas (bendras visiems autom.)

3.5

Kuro apskaitos politikos įsakymo surašymas

4.1

Ilgalaikio turto (IT) apskaita
Įsigytam IT vienetui įvedimo eksploatacijon aktas

4.2

Ilgalaikio turto vienetų apskaita

4.3

Nusidėvėjusio, nebetinkamo naudoti IT vieneto nurašymas

val./hour
mėn./month
žm./person
žm./person
vnt./unit
mėn./month
mėn./month
mėn./month
vnt./unit
vnt./unit

3,00 žm./person
5,00 vnt./unit
5,00 mėn./month

Taršos deklaracija (pusmecio)

vienkartinis

3,00 1 auto per month
15,00 mėn./month
30,00 val./hour
3,00 vnt./unit
0,90 vnt./unit
15,00 vnt./unit

PVM deklaracija

5.1

PVM konsultacija, PVM planavimo klausimai

5.2

PVM deklaracija FR0600 + FR0564 (pardavimai į ES)

5.3

PVM deklaracijos tikslinimas ne dėl buhalterio kaltės

5.4

Intrastato ataskaita

Išvežimas

6
6.1

Kitos deklaracijos
Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (už 1 unikalų Nr.)
Žemės mokesčio deklaracija

metinis

6.3

Pakuotės apskaita, mokesčio skaičiavimas, deklaracija

6.4

Paskolų (gautų/suteiktų) deklaracija

1/2

vnt./unit

4,00 žm./person

3.3

6.2

val./hour

20,00 val./hour

20,00
10,00
10,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2.11 Išsiųsti vykdomieji raštai, pažymos darbuotojams, kiti raštai
Komandiruočių apskaita - atžymėjimas darbuotojui darbo laiko grafike PP,
2.12 dienpinigių paskaičiavimas ir suvedimas į FVS, duomenų derinimas su Įmone kas
mėnesį ir metų pabaigoje.
ND, NA, PB apskaita - atžymėjimas darbuotojo darbo grafike PP, pranešimo sodrai
2.13
pateikimas

5

vnt./qty

5,00 žm./person

2.10 Ligonlapiai (nedarbingumai)

4

20,00
1,00
0,30
0,50
0,90
5,00
0,90
20,00

Personalo dokumentai ir apskaita:

2.1

3

vienetas

100,00 mėn./month

Abonentinis mokestis*
1

kaina

metinis

m. = 12 men.

30,00
18,00
8,00
18,00

val./hour
vnt./unit
vnt./unit
vnt./unit

5,00 1 turto vnt. per mėn./1
unit of property per
30,00 vnt./unit
5,00 mėn./month
5,00 mėn./month
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6.5

Paramos (gautos/suteiktos) deklaracija metinė

6.6

Paramos (gautos/suteiktos) deklaracija mėnesinė

6.7

Akcizų deklaracijos (FR630, FR801)

6.8

Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrai

6.9

Kitos deklaracijos

7

Kaininkas patvirtintas 2017-07-03
Vadovės Jurgitos Jociuvienės
Įsakymu Nr. AP-2017-07-03

metinis

7.1

Tarpinės finansinės ataskaitos
Tarpinės finansinės ataskaitos+paraiška bankui

7.3

Tarpinės finansinės ataskaitos+paraiška bankui skubiai

3 val.eigoje

7.4

Metinės finansinės ataskaitos (metinis = 12men.)

m. = 12 men.

7.5

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 užpildymas ir pateiktimas VMI

m. = 12 men.

8.1.
9

vienetas

30,00
5,00
5,00
5,00
5,00

vnt./unit

50,00
30,00
200,00
30,00
3,00

vnt./unit

mėn./month
vnt./unit
vnt./unit
vnt./unit

Finansinės atsaskaitos ir pelno mokestis

7.2

8

kaina

kai sudaroma

val./hour
val./hour
mėn./month
mėn./month

Ataskaitos statistikai ir kiti darbai
Ataskaitų sudarymas ir teikimas

pagal prievoles

30,00 val./hour

Finvalda (FVS)

9.1.

1 darbo vieta, vienkartinis mokestis

1-kartinis

9.2.

Abonentinis mokestis (serverio resursai, aptarnavimas, visi atnaujinimai)

1 darbo vieta

530,00 vnt./unit
28,00 mėn./month

* - Abonentinis mokestis 100 Eur suteikia galimybę gauti iš MB "Finansita" konsultacijas mokesčių, apskaitos ir verslo
klausimais. Jei abonentinio mokesčio nemokate, tuomet konsultacijos įkainojamos pagal valandinį įkainį po 40 Eur/val.
____________________________________
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