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	deadlines_header: RĒĶINU iesniegšanas TERMIŅI
	Text_deadlines: Ne vēlāk, kā 15 dienas pēc katra ceturkšņa beigām.Visi rēķini gada noslēgšanai (gada pieprasījumam) ir jāiesniedz līdz 28. februārim!
	deadline1: Termiņš15. aprīlis
	deadline2: Termiņš15. jūlijs
	deadline3: Termiņš15. oktobris
	deadline4: Termiņš15. janvāris
	deadlineY: Termiņš28. februāris
	invoices_header: RĒĶINU iesniegšana
	Text_amount: PVN atmaksas pieprasījumu iesniegšanai tiek ņemtas vērā minimālās summas:
	Y_amount: Gada minimums 50 EUR*
	Text_star: *Vai ekvivalents vietējā valūtā; var atšķirties atkarībā no valūtas kursa.
	Receipts_Txt_Standard: Lūdzu vispirms atlasīt jūsu saimnieciskās darbības veidu
	Receipts_Txt_1: 
	DD_SelectedCountries: [Lūdzu vispirms atlasīt jūsu saimnieciskās darbības veidu]
	Receipts_Txt_2: 
	Text6s: Pakalpojumi**(remonts, riepas, vilkšana, tīrīšana)
	Text9: *Atmaksas saņemšanas tiesības var atšķirties kravas auto nomas gadījumos atkarībā no nomas līguma ilguma.
	Text_services: **Rēķiniem par pakalpojumiem ir jābūt izsniegtiem ar neto summu, un nodokļi jāmaksā valstī, kurā ir bāzēts rēķina saņēmējs - reversās maksāšanas procedūra. Atmaksas saņemšanas tiesības par pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no rēķinā norādītās rezerves daļu un pakalpojumu attiecības. 
	CB_3_YES: Yes
	CB_4_YES: Yes
	CB_5_YES: Yes
	CB_11_YES: Yes
	CB_1_NO: Yes
	CB_2_NO: Yes
	CB_3_NO: Yes
	CB_4_NO: Yes
	CB_5_NO: Yes
	CB_11_NO: Yes
	CB_6_YES: Yes
	CB_7_YES: Yes
	CB_8_YES: Yes
	CB_9_YES: Yes
	CB_10_YES: Yes
	CB_6_NO: Yes
	CB_7_NO: Yes
	CB_8_NO: Yes
	CB_9_NO: Yes
	CB_12_YES: Yes
	CB_10_NO: Yes
	CB_12_NO: Yes
	Receipts_Txt_3: 
	Receipts_Txt_4: 
	Main_company_input: Neste
	BTN_act2_topText: Pasažieru transports
	BTN_act3_topText: Transports uz pašu rēķina
	BTN_act3_bottomText: Transportlīdzekļi ≤ 3,5t
	Text_sending: E-rēķini uz:PAPĪRA rēķini uz:
	address: REMOBIS Refund Service C.V.Varrolaan 51, 3584 BT Utrecht, The Netherlands
	email: invoices@remobis.com
	BS_btn1_af_image: 
	BS_btn2_af_image: 
	BS_btn3_af_image: 
	BS_btn4_af_image: 
	btn2_selected_af_image: 
	btn3_selected_af_image: 
	btn4_selected_af_image: 
	btn5_selected_af_image: 
	CB_NONE: ---
	amounts_header: Minimālās summas
	SC_selector_header: Atmaksas iespējas
	General: VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
	FOR: PVN atmaksa
	speed: ĀTRUMS
	customer: KLIENTU APKALPOŠANA
	future: UZ NĀKOTNI ORIENTĒTS
	quarter_2: II Ceturksnis01 Apr – 30 Jūn
	quarter_3: III Ceturksnis01 Jūl - 30 Sep
	quarter_4: IV Ceturksnis01 Okt – 31 Dec
	quarter_amount: Ceturkšņa minimums 400 EUR*
	Header6_0_0: Atlīdzināmi / neatlīdzināmi produkti / pakalpojumi
	Text6_0_0: Dīzeļdegviela
	Text6_1_0: Benzīns
	Text6_2_0: Smērvielas
	Text6_3_0: Ceļu lietošanas nodevas
	Text6_4_0: Autostāvvieta
	Text6_5_0: Viesnīca
	Text6_6_0: Restorāns
	Text6_7_0: Kravas auto noma*
	Text6_ed: (lūdzu sazināties ar REMOBIS, ja jums ir interese)
	Header6_0_1: Noteikumi vienkāršotajiem rēķiniem - KVĪTĪM
	year_: Gada pieprasījums01. janvāris -31. decembris
	header_1: 1. Atlasīt jūsu saimnieciskās darbības veidu
	header_2: 2. Izvēlēties atmaksas valsti
	Text6_8_0: Papildaprīkojums
	Text6_9_0: Prāmis/Taksometrs
	Text6_10_0: Akcīzes nodoklis
	Receipts_Txt_100: Maksimālā summa € 100, iesk. PVN
	Receipts_Txt_160: Maksimālā summa €160 neto
	Receipts_Txt_5: 
	Receipts_Txt_400: Maksimālā summa €400, iesk. PVN
	Receipts_Txt_6: Maksimālā summa €150 neto
	Receipts_Txt_7: Maksimālā summa € 250, iesk. PVN
	Receipts_Txt_8: Maksimālā summa € 150, iesk. PVN
	Receipts_Txt_9: Maksimālā summa €1000, iesk. PVN, ja norēķini notiek skaidrā naudā /€ 1600, iesk. PVN, ja norēķini notiek ar kredītkarti
	Receipts_Txt_10: Uz kvīts jābūt norādītam klienta nosaukumam un PVN numuram.
	Receipts_Txt_11: Maksimālā summa SEK4000, iesk. PVN
	Receipts_Txt_12: Ja kvīts bruto summa pārsniedz 10 000 CZK, uz kvīts ir jābūt norādītam klienta nosaukumam un PVN numuram.
	Receipts_Txt_13: Uz kvīts ir jābūt norādītam klienta nosaukumam, adresei un reģistrācijas numuram.
	Receipts_Txt_14: Uz kvīts ir jābūt norādītam klienta PVN numuram vai degvielas kartes numuram.
	Receipts_Txt_15: Kvītī ir jānorāda klienta nosaukums un adrese.
	Receipts_Txt_16: Ja kvīts bruto summa pārsniedz €400, klientam ir jāparakstās uz katras kvīts otras puses.
	Receipts_Txt_17: Auto reģistrācijas numuram, autovadītāja vārdam, uzvārdam un brauciena mērķim ir jābūt norādītam uz katras kvīts otras puses (franču vai angļu valodā).
	Receipts_Txt_18: Uz kvīts ir jābūt norādītam klienta PVN numuram.
	Receipts_Txt_19: Tiek pieņemtas tikai kvītis par pirkumiem degvielas uzpildes stacijās par degvielu un saistītām precēm.
	Receipts_Txt_20: Tiek pieņemti tikai automaģistrāļu lietošanas apmaksas veikšanas apliecinājumi
	CB_2_YES: Yes
	CB_1_YES: Yes
	Receipts_Txt_STAMP:  Lūdzu uzlikt jūsu uzņēmumuma zīmogu katras kvīts otrā pusē.
	Receipts_Txt_MINIMUM: MINIMĀLĀ SUMMA - € 10.00 - PVN katrai kvītij
	Receipts_NOT_ACCEPTED: Nodokļu institūcijās čekus NEPIEŅEM
	No_SC_Selected: Lūdzu vispirms izvēlēties atmaksas valsti
	No_BA_Selected: Lūdzu vispirms atlasīt jūsu saimnieciskās darbības veidu
	DD_Select: Izvēlēties...
	BE: Beļģija
	BG: Bulgārija
	HR: Horvātija
	CZ: Čehijas Republika
	DK: Dānija
	EE: Igaunija
	FI: Somija
	FR: Francija
	DE: Vācija
	GR: Grieķija
	HU: Ungārija
	IE: Īrija
	IT: Itālija
	LV: Latvija
	LT: Lietuva
	LU: Luksemburga
	NL: Nīderlande
	NO: Norvēģija
	PL: Polija
	PT: Portugāle
	RO: Rumānija
	SK: Slovākija
	SI: Slovēnija
	ES: Spānija
	SE: Zviedrija
	CH: Šveice
	AT: Austrija
	UK: Lielbritānija
	Text_info: REMOBIS Refund Service, dibināts 2001. gadā, šodien ir viens no vadošajiem nodokļu atmaksas pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Utrehtā bāzēta aptuveni 100 internacionālu darbinieku komanda, iesniedz PVN un akcīzes nodokļa atmaksas pieprasījumus mūsu vairāk kā 12 000 klientu vārdā. 
	Text_info2: Mūsu mērķis ir samazināt mūsu klientu administratīvā darba slogu, piedāvājot ātru un daudzpusīgu atmaksas pakalpojumu.
	BTN_act1_topText: Preču transports
	BTN_act1_bottomText: Transportlīdzekļi >3,5t
	Receipts_Txt_HRK: Maksimālā summa HRK 700 - iesk. PVN 
	Receipts_Txt_DKK: Maksimālā summa DKK 3000, iesk. PVN
	quarter_1: I Ceturksnis01 Jan – 31 Mar


