PASLAUGŲ KAINOS

BUHALTERINĖ APSKAITA
BUHALTERINĖS APSKAITOS KAINĄ SUDARO:

Pastovi kainos dalis
Kintama kainos dalis (už kiekvieną darbuotoją)
Kintama kainos dalis (priklausomai nuo buhalterinių operacijų kiekio)
Metinės atskaitomybės parengimas

80,00 € / mėn.
10,00 € / mėn.
Nustatoma aptarus
planuojamą ar esamą
įmonės veiklos apimtį
Tų metų vidutinė vieno
mėnesio kaina

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

Buhalterio pagalba rengiant sutartis, paraiškas paskoloms gauti, inventorizacijos
atlikimas ir kitos papildomos paslaugos
Apskaitininko pagalba pirminių dokumentų suvedimui

30,00 € / val.
15,00 € / val.

Kainos nurodytos be PVM

NUOTOLINĖ DARBO VIETA
Apskaitos programos BŪTENT arba Centas 1 nuotolinė darbo vieta (vartotojų,
galinčių naudotis 1 vieta, skaičius neribojamas)

20,00 € / mėn.

APSKAITOS PROGRAMOS BŪTENT PAPILDOMI FUNKCIONALUMAI:

Užsakymų valdymas
Integracijos su el.parduotuve palaikymas (WebService)

40,00 € / mėn.
40,00 € / mėn.

Kainos nurodytos be PVM

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS
Darbo užmokesčio skaičiavimas, deklaravimas, ataskaitų teikimas

25,00 € / už darbuotoją

Kainos nurodytos be PVM

KONSULTACIJOS
Konsultacija dėl optimalios įmonės formos pasirinkimo steigiant įmonę
Buhalterinių paslaugų klientų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais 1
val./mėn

Nemokamai
Nemokamai

Papildomos konsultacijos apskaitos organizavimo klausimais, darbo su apskaitos programomis Centas ir BŪTENT
klausimais:

BUHALTERIJOS CENTRO biure
Kliento darbo vietoje (minimali konsultacijos trukmė – 2 val.). Taikome atvykimo
mokestį

30,00 € / val.
45,00 € / val.

Kainos nurodytos be PVM

ĮMONIŲ STEIGIMAS
UAB, MB, IĮ, VšĮ, asociacijos steigimas turintiems elektroninį parašą
UAB, MB, IĮ, VšĮ, asociacijos steigimas notarine tvarka
UAB MB, IĮ, VšĮ, asociacijos steigimas su nelietuvišku pavadinimu
Dokumentų paruošimas užsienio kalba

170,00 €
350,00 €
550,00 €
100,00 €

Kainos nurodytos su PVM, visais Registrų centro ir notaro mokesčiais
Į kainą neįskaičiuotos dokumentų vertimo ir vertėjo pas notarą paslaugos
R. Kalantos g. 34-300, Kaunas
Lukiškių g. 5-415, Vilnius
Lietuva

Tel. +370 37 245 777
Tel. +370 5 2078 777
Mob. +370 661 10 777

www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt
info@buhalterijoscentras.lt

ĮMONIŲ PARDAVIMAS
UAB pardavimas / UAB steigimas su mūsų suformuotu akciniu kapitalu
Dokumentų paruošimas užsienio kalba

300,00 €
100,00 €

Kainos nurodytos su PVM, visais Registrų centro ir notaro mokesčiais
Į kainą neįskaičiuotos dokumentų vertimo ir vertėjo pas notarą paslaugos

ĮMONIŲ PERTVARKYMAS
Individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę
Individualios įmonės pertvarkymas į mažąją bendriją
Uždarosios akcinės bendrovės pertvarkymas į mažąją bendriją
Mažosios bendrijos pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę

350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €

Kainos nurodytos su PVM, visais Registrų centro ir notaro mokesčiais
Į kainą neįskaičiuotos dokumentų vertimo ir vertėjo pas notarą paslaugos

ĮMONIŲ TEISĖ
Įstatų (nuostatų) keitimas dėl valiutos konvertavimo iš LTL į EUR el. būdu –
dokumentų paruošimas
Vadovo keitimas - dokumentų paruošimas
Buveinės adreso keitimas - dokumentų paruošimas
Pavadinimo keitimas – dokumentų paruošimas
Dokumentų paruošimas likviduojamos įmonės statuso suteikimui
UAB akcininkų / MB narių sąrašo pateikimas Registrų centrui el. būdu
Įstatinio kapitalo didinimas - dokumentų paruošimas
Įstatinio kapitalo mažinimas - dokumentų paruošimas
Įstatų (nuostatų) keitimas - dokumentų paruošimas
Įstatų (nuostatų) keitimas notariniu būdu

40,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
30,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
320,00 €

Kainos nurodytos su PVM
Į kainą neįskaičiuotos dokumentų vertimo ir vertėjo pas notarą paslaugos

REGISTRACIJOS ADRESAS
Registracijos adresas Vilniuje ar Kaune 1 metams

40,00 €

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

Gaunamos korespondencijos persiuntimas elektroniniu būdu
Gaunamos korespondencijos persiuntimas elektroniniu būdu ir paštu kartą per
savaitę
Gaunamos korespondencijos persiuntimas elektroniniu būdu, faksu bei paštu kartą
per savaitę

55,00 € / metams
115,00 € / metams
145,00 € / metams

Kainos nurodytos su PVM

R. Kalantos g. 34-300, Kaunas
Lukiškių g. 5-415, Vilnius
Lietuva

Tel. +370 37 245 777
Tel. +370 5 2078 777
Mob. +370 661 10 777

www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt
info@buhalterijoscentras.lt

