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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Đầu tiên ĐLT K.T Bình Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ
của chúng tôi.
Công ty ĐLT K.T cung cấp dịch vụ với nội dung công việc và báo giá chi tiết như sau:
STT
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Nội dung

Số tiền (VNĐ)

-Xin cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh tại Sở kế
hoạch
- Đăng bố cáo thành lập
- Khắc dấu – Thông báo mẫu
dấu
- Thực hiện Hồ sơ pháp lý
ban đầu tại cơ quan thuế quản
lý
-Hỗ trợ đăng ký nộp thuế
điện tử, nộp thuế môn bài, tờ
khai thuế
-Xin sử dụng hóa đơn điện tử,
phát hành hóa đơn điện tử
Chữ ký số Viettel 1 năm
(mua dùm DN)
Hóa đơn điện tử Viettel 300
tờ (mua dùm DN)
Dịch vụ kế toán
800.000đ/tháng

1.200.000

Tổng tiền sau
KM (VNĐ
KM cọc tạm ứng
trong vòng 24h

Thời gian
4 ngày làm việc

1.000.000

1.500.000

Giảm ngay 50%
Nếu ký hợp đồng
kế toán và thanh
toán phí sau khi có
GPKD
750.000

1.826.000(đã
bao gồm vat)
1.322.000(đã
bao gồm vat)

Giá sau chiếc khấu
1.500.000
1.322.000

7-10 ngày làm
việc

Ưu đãi thanh toán
đầu quý giảm còn
2.000.000 đồng/
quý

Báo phí
- Phí dịch vụ trọn gói thành lập công ty( giá sau khuyến mãi), bao gồm các nội dung nêu trên là
3.750.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
- Phí dịch vụ nêu trên không bao gồm: Tiền mua thiết bị chữ ký số để khai báo thuế, tiền phí sử
dụng hóa đơn điện tử.
- Phí này sẽ được thanh toán 50% ngay khi khách hàng đồng ý thực hiện dịch vụ và 50% còn lại
khi có GPKD và con dấu

Thông tin thanh toán:

Chủ tài khoản
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Số tài khoản
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Huynh cao Tri

0281.0003.72295

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bình Dương

Công ty TNHH K.T
Bình Dương

0501.087.10567

Ngân hàng Sacombank -Chi
nhánh Bình Dương

2783917

Ngân hàng ACB - Chi
nhánh Bình Dương

Huynh cao Tri

----------------------------------------Phí bổ sung do điều chỉnh hồ sơ sau khi hồ sơ đã soạn xong:
1. Điều chỉnh loại hình doanh nghiệp dẫn đến điều chỉnh toàn bộ hồ sơ (giữa các loại hình CP,
TNHH 2TV, TNHH 1TV): 500.000 VNĐ/lần.
2. Điều chỉnh thông tin khác như thay đổi đại diện PL, thành viên-cổ đông từ người này sang
người khác; bổ sung thêm ngành (trên 3 ngành): 300.000 VNĐ/lần
3. Chỉ hỗ trợ điều chỉnh do sai sót thông tin như CMND, Hộ chiếu, CCCD, tên cty, địa chỉ,
ngành nghề (không quá 3 ngành)
CHÚ Ý: Sau khi thành lập có GPKD:
Nếu có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là cơ quan thuế, Sở KH-ĐT để xuống bán sách, tài
liệu, băng đĩa hoặc yêu cầu Khách hàng đóng bất kỳ khoản phí nào thì Khách hàng cần cảnh giác
vì đây là hành vi lừa đảo.
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