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Pakalpojumu ceturkšņa pārskats (4-MB)

__________________________________________
Komercsabiedrības nosaukums

Jāiesniedz Latvijas Bankai
K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050
par 1. ceturksni (1. janvāris–31. marts) – līdz 25. aprīlim;
par 2. ceturksni (1. aprīlis–30. jūnijs) – līdz 25. jūlijam;
par 3. ceturksni (1. jūlijs–30. septembris) –

__________________________________________
Reģistrācijas numurs

par 4. ceturksni (1. oktobris–31. decembris) –

20_____. gada

__. ceturksnis

līdz 25. oktobrim;
līdz 25. janvārim.

__________________________________________
Juridiskā adrese

Tālrunis konsultācijām 67022568, 67022581
Elektroniskā pārskata iesniegšana: https://stat.bank.lv

__________________________________________
Pasta adrese

Pārskatā iekļauj informāciju par tiem pakalpojumiem, kuri sniegti nerezidentiem vai saņemti no
nerezidentiem pārskata ceturksnī, ievērojot šādas prasības:
– informāciju iekļauj neatkarīgi no tā, kad par pakalpojumiem veikta vai saņemta samaksa;
– informāciju iekļauj neatkarīgi no tā, vai samaksa saņemta no nerezidenta vai cita rezidenta vai
veikta nerezidentam vai citam rezidentam;
– informāciju iekļauj atbilstoši peļņas un zaudējumu aprēķinā ietvertajam apjomam veselos euro.
Rindas
kods

A

B

Pasta un kurjeru pakalpojumi

1010

Telesakaru pakalpojumi

1020

Datorpakalpojumi

1030

Informācijas pakalpojumi

1040

Pētniecības un attīstības pakalpojumi

1050

Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību
pārdošana un pirkšana

1060

Maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

1070

Finanšu pakalpojumi

1080

Tirdzniecības pakalpojumi

1090

Pamatdarbības noma

1110

Juridiskie pakalpojumi

1120

Grāmatvedības, revīzijas un uzskaites
pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā
Konsultācijas saimnieciskās darbības un
vadībzinības jomā, sabiedrisko attiecību
pakalpojumi
Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas
aptauju pakalpojumi
Arhitektūras, inženiertehniskie un citi tehniskie
pakalpojumi
Vides aizsardzības, lauksaimniecības un ieguves
rūpniecības pakalpojumi

1130
1140
1150
1160
1170

Nerezidentiem
sniegtie
pakalpojumi
pārskata ceturksnī
1

No nerezidentiem
saņemtie
pakalpojumi
pārskata ceturksnī
2

2

VSPARK 27002056 (turpinājums)
Rindas
kods

A

B

Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi

1180

Izglītības, veselības, izklaides, kultūras, atpūtas
un citi individuālie pakalpojumi

1190

Citi pakalpojumi1, t.sk.:

1210

Nerezidentiem
sniegtie
pakalpojumi
pārskata ceturksnī

No nerezidentiem
saņemtie
pakalpojumi
pārskata ceturksnī

1

2

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1

Norādāms sniegto vai saņemto pakalpojumu atšifrējums to apjoma dilstošā secībā.

Izpildītājs __________________________ /_________________________________ /
(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

________________________________________________ /__________________________________ /
(e-pasta adrese)

(aizpildīšanas datums)

