
Atsižvelgiant į klientų poreikius, galimybes ir nusistovėjusią tvarką, įmonė siūlo tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu paremtą bendradarbiavimo modelį.

                                                                            PASLAUGŲ PLANAI
Verslą

pradedančioms
įmonėms

Labai mažoms
paslaugas

teikiančioms
įmonėms

Labai mažoms
prekybinėms

įmonėms

Mažoms 
paslaugas

teikiančioms
įmonėms

Mažoms
prekybinėms

įmonėms

Vidutinėms
Paslaugas

teikiančioms
įmonėms

Vidutinėms
prekybinėms

įmonėms

Darbuotojų skaičius: 
1-2

Darbuotojų skaičius: 
1-2

Darbuotojų skaičius: 
1-2

Darbuotojų skaičius:  
3-5

Darbuotojų skaičius: 
3-5 

Darbuotojų skaičius: 
iki 10

Darbuotojų skaičius: 
iki 10

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 20 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 40 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 40 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 60 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius: 
iki 60 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 100 vnt.

Pirminių apskaitos 
dokumentų skaičius:
 iki 100 vnt.

Automobilių skaičius:
1

Automobilių skaičius:
1-2

Automobilių skaičius:
1-2

Automobilių skaičius:
1-3

Automobilių skaičius:
1-3

Automobilių skaičius:
1-5

Automobilių skaičius:
1-5

Nėra sandėlio atsargų 
apskaitos

Nėra sandėlio atsargų 
apskaitos

Suminė sandėlio 
atsargų apskaita

Nėra sandėlio atsargų 
apskaitos

Suminė sandėlio 
atsargų apskaita 

Nėra sandėlio atsargų 
apskaitos

Suminė sandėlio 
atsargų apskaita 

Ilgalaikis turtas 
iki 5 vnt.

Ilgalaikis turtas 
iki 10 vnt.

Ilgalaikis turtas
 iki 10 vnt.

Ilgalaikis turtas 
iki 10 vnt.

Ilgalaikis turtas 
iki 10 vnt.

Ilgalaikis turto 
apskaita

Ilgalaikio turto 
apskaita

Nėra kasos  
(neatsiskaitoma 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir 
grynais pinigais)

Yra kasa ir materialiai
atskaitingi asmenys 
(atsiskaitoma ir  
grynais pinigais)

Nuo 65 Eur/mėn.
 ( ~1/6 MMA)

Nuo 80 Eur/mėn.
(1/5 MMA)

Nuo 100 Eur/mėn.
1/4 MMA

Nuo 130 Eur/mėn.
1/3 MMA

Nuo 160 Eur/mėn.
1/2,5 MMA

Nuo 200 Eur/mėn.
(1/2 MMA)

Nuo 250 Eur/mėn.

 MMA – LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga ( nuo 2018-01-01 MMA yra 400 Eur).

 Kainos nurodytos be PVM

Mūsų tikslas - būti Jūsų pagalbininku klaidžiuose mokesčių įstatymų vingiuose!


