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Vesiir OÜ Lk: 2(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett FP1 (alustava ettevõtte raamatupidamine)

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Põhitasu: 
 - esimesed 6 kuud ettevõtte asutamisest
 - kuni 2 töötajat
 - kuni 50 dokumenti

kuu

95,00
Põhitasule lisandub:
 - tasu iga järgneva töötaja kohta tk 9,50
 - tasu iga lisanduva dokumendi kohta tk 0,95
Kiirtöö (kui dokumendid on esitatud hilinemisega, käivet puudutavate 
dokumentide puhul vähem kui 3 tööpäeva enne deklareerimise tähtaega)

hinnale lisandub 20%

1. Üldsätted
1.1. Kehtivad hinnapaketi FP2 üldsätted ja lisateenused
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Vesiir OÜ Lk: 3(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett FP2 (raamatupidamise tavapakett)

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Põhitasu: 
 - kuni 2 töötajat
 - kuni 25 dokumenti

kuu

95,00
Põhitasule lisandub:
 - tasu iga järgneva töötaja kohta tk 9,50
 - tasu iga lisanduva dokumendi kohta tk 0,95

Lisateenused Ühik Ühiku hind, €

Raamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd tund 65,00

Pearaamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd tund 120,00

Dokumentide vormistamine jms raamatupidamistööd ajatööna tund 40,00

Aruannete koostamine (Statistikaameti, Eesti Panga, Ühendusesisese 
käibe aruanne (VD, VDP)) hind 1 tunni kohta tund 65,00

KMD INF lisa koostamine ja esitamine (eraldi osa A või eraldi osa B või 
mõlemad osad koos)

tk 20,00

Intrastat aruande koostamine ja esitamine tk 10,00

Intrastat aruande koostamisel igakordne kauba esinemine kaubaarvel kord 2,00

Maksekorralduse ettevalmistamine tk 3,70

Maksekorralduse kinnitamine tk 6,40

Aadressiteenus (lisanduvad dokumendi postitamine jm sideteenuste kulud 
ning otsesed kulud) kuu 16,00

Telefoni- ja faksiteenus (lisanduvad sideteenuste kulud) kuu 16,00

E-posti aadressi teenus (esmatellimus (ettemaksena) minimaalselt 12 
kuuks) kuu 8,00

Möödunud majandusaastate dokumentide hoidmise tasu kuu/kaust 
või karp

3,00

Kiirtöö (kui dokumendid on esitatud hilinemisega, käivet puudutavate 
dokumentide puhul vähem kui 3 tööpäeva enne deklareerimise tähtaega) hinnale lisandub 20%

1. Üldsätted
1.1. Põhitasus sisalduvad
1.1.1. Raamatupidamise põhitoimingud
1.1.1.1. Dokumentide käsitlemine (müügiarved, ostuarved, pangakanded jne)
1.1.1.2. Töötajatega seotud arvestused ja kanded
1.1.1.3. Raamatupidamise üldine korraldamine 
1.1.1.4. Põhivarade arvestus
1.1.2. Riiklik aruandlus
1.1.2.1. Käibemaksudeklaratsioon (ilma INF lisata)
1.1.2.2. Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon koos lisadega (TSD vorm)
1.1.2.3. Majandusaasta  aruanne  (eeldusel,  et  kogu  majandusaasta  raamatupidamine  on  toimunud
Vesiiris), välja arvatud konsolideeritud majandusaasta aruanne
1.1.3. Ettevõtte juhtimiseks vajalik igakuine aruandlus
1.1.3.1. Bilanss
1.1.3.2. Kasumiaruanne
1.1.3.3. Rahavoogude aruanne
1.1.3.4. Müügireskontra (ostjate võlad) ja ostureskontra (võlad hankijatele) 
Kokkuleppel ka sagedamini kui kord kuus
1.1.4. Igakuine raamatupidamisalane nõustamine kuni 1 tund
1.2. Hinnakirjas on esitatud hinnad ilma käibemaksuta.
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Vesiir OÜ Lk: 4(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett FR2 (äriühingutele)

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Raamatupidamisalgdokumendi käsitlemine1
- dokumentide sorteerimine ja korrastamine,
- dokumentide hoimiseks vajalikud registraatorid, kaustad jms
- lõpetatud majandusaasta dokumentide paigutamine arhiivikarpidesse ja 
tagastamine arhiivikarpidesse paigutatuna (vajadusel)

tk 0,40

Raamatupidamiskirjendi rida2 tk 0,30

Imporditava raamatupidamisalgdokumendi käsitlemine1
- dokumentide sorteerimine ja korrastamine,
- dokumentide hoimiseks vajalikud registraatorid, kaustad jms
- lõpetatud majandusaasta dokumentide paigutamine arhiivikarpidesse ja 
tagastamine arhiivikarpidesse paigutatuna (vajadusel)

tk 0,10

Imporditava raamatupidamiskirjendi rida2 tk 0,10

Kuutasu ilma dokumentideta - andmete varundamine (1 kord ööpäevas) - 
andmete arhiveerimine (1 kord nädalas) - jooksva majandusaasta 
dokumentide hoidmine

kuu 55,00

Kuutasu seisvale firmale (tasud 1, 2 on 5-kordses suuruses)
- andmete varundamine (1 kord ööpäevas)
- andmete arhiveerimine (1 kord nädalas)
- jooksva majandusaasta dokumentide hoidmine

kuu 28,00

Esimese kuni 2 töötaja arvestus - palgaorderi koostamine, - isikukaardi 
täitmine töötaja/kuu 18,00

Alates kolmandast töötajast - palgaorderi koostamine, - isikukaardi täitmine töötaja/kuu 9,00

Nõustamine (konsultatsioon) tasustatakse iga alustatud tund tund 65,00

Raamatupidamise aastaaruande (va konsolideeritud) koostamine raamatu-
pidamisteenuse kliendile tk

keskmine kuu
teenuse tasu*,

kuid mitte
vähem kui

180,00

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine 
raamatupidamisteenuse kliendile (kõik konsolideerimisgrupi liikmed on 
kliendid)

tk

konsolideerimi
sgrupi

keskmine kuu
teenuse tasu*,

kuid mitte
vähem kui

900,00
Raamatupidamise aastaaruande koostamine kui ei ole jooksva 
raamatupidamisteenuse klient, alates (lisanduvad raamatupidamis-
algdokumendi käsitlemise ja raamatupidamiskirjendi ridade tasud), 
majandusaasta aruande koostamiseks peavad olemas olema kontrollitud 
raamatupidamiskontode saldod (isikute lõikes), kõik raamatupidamistööd 
nagu registrite koostamine, kirjendamine, kontrollimine jms tasustatakse 
eraldi raamatupidamise ajatöö tariifiga.

tk 400,00

Raamatupidamise vahearuande (va konsolideeritud) koostamine 
raamatupidamisteenuse kliendile tk

keskmine kuu
teenuse tasu*,

kuid mitte
vähem kui

320,00
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Vesiir OÜ Lk: 5(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamine 
raamatupidamisteenuse kliendile (kõik konsolideerimisgrupi liikmed on 
kliendid)

tk

konsolideerimi
sgrupi

keskmine kuu
teenuse tasu*,

kuid mitte
vähem kui

1800,00

Dokumentide töötlemine jms tööd ajatööna tund 40,00

Aruannete koostamine, raamatupidamisregistrite kontrollimine jms tööd 
ajatööna tund 65,00

Käibedeklaratsiooni (ilma INF lisata) koostamine ja esitamine tk 20,00

Esitatud käibedeklaratsiooni (ilma INF lisata) maksuameti e-teenuse kaudu 
parandamine tingituna kliendi poolt esitatud puudulikust dokumentatsioonist tk 20,00

Esitatud käibedeklaratsiooni paberkandjal parandamine (ilma INF lisata) 
tingituna kliendi poolt esitatud puudulikust dokumentatsioonist 

tk 40,00

Käibedeklaratsiooni andmete (ilma INF lisata) ettevalmistamine esitamiseks
(kui käibedeklaratsiooni täidab ja/või esitab klient) tk 16,00

Käibedeklaratsiooni INF lisa koostamine ja esitamine (eraldi osa A või 
eraldi osa B või mõlemad osad koos)

20,00

Esitatud käibedeklaratsiooni INF lisa (eraldi osa A või eraldi osa B või 
mõlemad osad koos) maksuameti e-teenuse kaudu parandamine tingituna 
kliendi poolt esitatud puudulikust dokumentatsioonist 

20,00

Esitatud käibedeklaratsiooni INF lisa (eraldi osa A või eraldi osa B või 
mõlemad osad koos) paberkandjal parandamine tingituna kliendi poolt 
esitatud puudulikust dokumentatsioonist 

40,00

Käibedeklaratsiooni INF lisa (eraldi osa A või eraldi osa B või mõlemad 
osad koos) andmete ettevalmistamine esitamiseks (kui INF lisa täidab 
ja/või esitab klient)

16,00

Maksudeklaratsiooni (lisadeta) koostamine ja esitamine tk 10,00

Maksudeklaratsiooni iga lisaaruande koostamine ja esitamine tk 10,00

Esitatud maksudeklaratsiooni lisa maksuameti e-teenuse kaudu 
parandamine tingituna kliendi poolt esitatud puudulikust dokumentatsioonist tk 10,00

Esitatud maksudeklaratsiooni lisa paberkandjal parandamine tingituna 
kliendi poolt esitatud puudulikust dokumentatsioonist 

tk 20,00

Maksudeklaratsiooni (lisadeta) andmete ettevalmistamine esitamiseks (kui 
maksudeklaratsiooni (lisadeta) täidab ja/või esitab klient) tk 4,00

Maksudeklaratsiooni iga lisaaruande andmete ettevalmistamine 
esitamiseks (kui maksudeklaratsiooni lisaaruande täidab ja/või esitab klient)

tk 9,50

Ühendusesisese käibe deklaratsiooni iga rea koostamine ja esitamine tk 10,00

Intrastat aruande koostamine ja esitamine tk 10,00

Intrastat aruande koostamisel igakordne kauba esinemine kaubaarvel kord 2,00

Muu aruande (Statistikaametile, Eesti Pangale jms) koostamine ja 
esitamine tasustatakse kui Raamatupidamise ajatöö, mitte vähem kui

tk 20,00

Nõuete ja kohustuste inventeerimiseks saldokinnituse koostamine tk 2,00

Nõuete ja kohustuste inventeerimiseks saldokinnituse postitamine tk

2,00 pluss
otsesed kulud

(ümbrik,
postikulu)

Algdokumendi koostamine:
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Vesiir OÜ Lk: 6(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Teenus Ühik Ühiku hind, €

arve tk 3,70

iga arverida rida 0,60

kassaorder tk 6,40

Maksekorralduse edastamine e-pangaliidese kaudu tk 9,50

Muu dokumendi koostamine, mitte vähem kui 6,39 €
- lähetusaruande koostamine tund 37,00

Dokumendi postitamine tk

2,00 pluss
otsesed kulud

(ümbrik,
postikulu)

Aadressiteenus (lisanduvad Dokumendi postitamine jm sideteenuste kulud 
ning otsesed kulud)

kuu 16,00

Telefoni- ja faksiteenus (lisanduvad sideteenuste kulud) kuu 16,00

E-posti aadressi teenus (esmatellimus (ettemaksena) minimaalselt 12 
kuuks)

kuu 8,00

Vaide koostamine: tasustatakse kui nõustamine

Kontrolli, revisjoni- ja auditiprotsessis ning koosolekutel aktiivne osalemine, 
mis ei liigitu nõustamiseks, tasustatakse kui Raamatupidamistööd ajatööna

Möödunud majandusaastate dokumentide hoidmise tasu kuu/kaust 
või karp 3,00

Maksu tagastustaotluse või ümberkandetaotluse esitamine tk 20,00

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine (tasustatakse kui nõustamine, 
mitte vähem kui 2 tunni eest)
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (tasustatakse kui 
nõustamine, mitte vähem kui 2 tunni eest)
Kiirtöö (kui dokumendid on esitatud hilinemisega, käivet puudutavate 
dokumentide puhul vähem kui 3 tööpäeva enne deklareerimise tähtaega) hinnale lisandub 20%

* aruandeperioodi 3 viimase kuu alusdokumentide järgse teenuse maksumuse keskmine.

1. Üldsätted
1.1. Hinnakirjas on esitatud hinnad ilma käibemaksuta.
1.2. Töötajaga on võrdsustatud igasugune isik, kellele tehtavatelt väljamaksetelt on kohustus kinni pidada
või arvestada tulu- või sotsiaalmaksu.
1.3. Majandusaasta aruanne vormistatakse Vesiiri poolt väljatöötatud kujul või RPS sätestatud kujul.

2. Kuutasus ja aastatasus sisalduvad teenused:
2.1. aruandekuu (-aasta) andmete ettevalmistus (välja arvatud varude inventeerimine ja saldokinnituse
koostamine ja postitamine) majandusaasta aruande koostamiseks,
2.2. nõustamised (konsultatsioonid) kuni 15 minutit kuu kohta (ei ole akumuleeruv).
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Vesiir OÜ Lk: 7(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett FS2 (seisvale äriühingule)

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Raamatupidamisalgdokumendi käsitlemine
 - dokumentide sorteerimine ja korrastamine,
 - dokumentide hoimiseks vajalikud registraatorid, kaustad jms
 - lõpetatud majandusaasta dokumentide paigutamine arhiivikarpidesse ja 
tagastamine arhiivikarpidesse paigutatuna (vajadusel)

tk

2,00
Raamatupidamiskirjendi rida tk 1,50
Imporditava raamatupidamisalgdokumendi käsitlemine
 - dokumentide sorteerimine ja korrastamine,
 - dokumentide hoimiseks vajalikud registraatorid, kaustad jms
 - lõpetatud majandusaasta dokumentide paigutamine arhiivikarpidesse ja 
tagastamine arhiivikarpidesse paigutatuna (vajadusel)

tk

0,50
Imporditava raamatupidamiskirjendi rida tk 0,50
Kuutasu seisvale firmale
 - andmete varundamine (1 kord ööpäevas)
 - andmete arhiveerimine (1 kord nädalas)
 - jooksva majandusaasta dokumentide hoidmine

kuu

28,00
Kiirtöö (kui dokumendid on esitatud hilinemisega, käivet puudutavate 
dokumentide puhul vähem kui 3 tööpäeva enne deklareerimise tähtaega)

hinnale lisandub 20%

1. Üldsätted
1.1. Muude teenuste puhul rakendatakse hinnapaketti FR2
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Vesiir OÜ Lk: 8(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett KR3 (korteriühistutele)

1. Üldsätted
1.1. Paketi KR3 hindadele ei lisandu käibemaks.
1.2. Lisandub maksu- ja käibedeklaratsioonide esitamise ja töötajate arvestuse tasu ning muude riiklike
aruannete koostamise tasu (paketist FR2, lisandub käibemaks).
1.3. Ühe korduva makseteatise väljastamise tasu on 1,49 eurot. Postitamine vastavalt hinnakirjale.
1.4. Makseteatiste parandamine ja uute koostamise tasu, kui paranduse vajadus on tingitud Tellija poolt
vigaste või mittetäielike andmete esitamisest, on ½ kuutasu.
1.5. Makseteatise  vormistuse  ning  aruande  vormistuse  ja  sellele  esitatavate  andmete  koosseisu
muutmineTellija soovil:  Tellija esitab endapoolsed ettepanekud kirjalikult,  muutmistööde tasu on 86,44
eurot tund.
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Korterite arv Kuutasu, €
2 32,46
4 37,87
8 48,69

10 54,10
12 59,51
16 70,32
20 81,14
24 91,96
30 108,19
36 124,42
44 146,06
50 162,29
64 200,16
80 243,43

100 297,53
120 351,62
140 405,72
160 459,82
200 568,01



Vesiir OÜ Lk: 9(9)
Kehtiv alates 01.06.2016. a

R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t e  h i n n a k i r i

Hinnapakett AG1 (ajapõhine)

Teenus Ühik Ühiku hind, €

Dokumentide töötlemine, kirjendamine raamatupidamisregistritesse tund 40,00
Aruannete koostamine, raamatupidamisregistrite kontrollimine tund 65,00
Raamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd tund 65,00
Pearaamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd tund 120,00
Kiirtöö (kui dokumendid on esitatud hilinemisega, käivet puudutavate 
dokumentide puhul vähem kui 3 tööpäeva enne deklareerimise tähtaega) hinnale lisandub 20%

1. Üldsätted
1.1. Hinnakirjas on esitatud hinnad ilma käibemaksuta.
1.2. Kõikide toimingute puhul kasutatakse ajapõhist arvestust.
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