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THƯ BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Kính gửi: Qúy Khách hàng!
Công ty TNHH Đại lý thuế Q.P.T xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Qúy Khách hàng đã quan tâm đến
dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi tới Qúy Khách báo giá dịch vụ cụ thể như sau:
A. BÁO GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Các gói dịch vụ
Tổng phí dịch vụ (gồm lệ phí)
Tư vấn loại hình doanh nghiệp
Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh
Soạn hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập DN
Nhận giấy chứng nhận ĐKKD
Khắc dấu
Bố cáo thông tin thành lập
Điều lệ công ty
Chữ ký số
Soạn hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu
Đăng ký tài khoản khai và nộp thuế
300 số hóa đơn điện tử
Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT với CQT

Trọn gói 1
500.000
/giờ tư vấn



Trọn gói 2
2.500.000








Trọn gói 3
6.000.000













B. BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
Ngành nghề kinh
doanh

Thương mại / Dịch
vụ

Sản xuất /
Xây dựng

Kinh doanh nhiều
ngành nghề

Tổng số lượng hóa đơn
(hóa đơn đầu vào + đầu ra trong tháng)
Không phát sinh
Từ 01 đến 05
Từ 06 đến 10
Từ 11 đến 20
Từ 21 đến 30
Từ 31 hóa đơn trở lên, mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Không phát sinh
Từ 01 đến 05
Từ 06 đến 10
Từ 11 đến 20
Từ 21 đến 30
Từ 31 hóa đơn trở lên, mỗi 05 hóa đơn tăng thêm
Không phát sinh
Từ 01 đến 05
Từ 06 đến 10
Từ 11 đến 20
Từ 21 đến 30
Từ 31 hóa đơn trở lên, mỗi 05 hóa đơn tăng thêm

ĐVT
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Block
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Block
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Block

Phí dịch vụ
600,000
900,000
1,200,000
1,600,000
2,000,000
300,000
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,800,000
300,000
500,000
1,200,000
1,800,000
2,500,000
3,200,000
300,000

Thư báo giá dịch vụ
Ngày 16 tháng 06 năm 2022
Trang 2

C. BÁO GIÁ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM
ĐVT

Dịch vụ
Đăng ký tham gia Bảo hiểm ban đầu cho Quý Công ty

Phí dịch vụ

Hồ sơ

500.000

Báo tăng lao động đóng bảo hiểm
Truy thu bảo hiểm do sai số lao động, mức lương hoặc do khai báo trễ
Khai trình lao động Công ty mới thành lập
Hỗ trợ xây dựng thang bảng lương
Hỗ trợ lập nội quy lao động
Điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm do tăng giảm lương
Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH và thẻ BHYT theo yêu cầu
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho lao động
Rà soát sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên
Báo cáo biến động lao động mỗi 6 tháng
Báo giảm lao động
Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên nghỉ việc
Soạn thảo thư xác nhận thu nhập cho nhân viên nghỉ việc,
Xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Đăng ký tham gia Công đoàn;
Hoặc xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

Lao động
Lao động
Hồ sơ
Hồ sơ
Hồ sơ
Lao động
Lao động
Lao động
Hồ sơ
Hồ sơ
Lao động
Lao động

330.000
330.000
500.000
500.000
500.000
330.000
330.000
330.000
500.000
500.000
330.000
330.000

Lao động

330.000

Hồ sơ

1.000.000

Đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Lao động

1.000.000

Hồ sơ
Hồ sơ

1.000.000
1.000.000

Dịch vụ tuân thủ Bảo hiểm xã hội về chế độ ốm đau cho nhân viên
Dịch vụ tuân thủ Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản cho nhân viên
D. CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Vui lòng liên hệ trực tiếp để báo giá!
Ghi chú:





Báo giá chưa bao gồm:
o

Thuế GTGT, thuế suất hiện nay là 8%;

o

Phần mềm kế toán, phần mềm bảo hiểm và các khoản Thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, tiền
chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính, … phải nộp Cơ quan nhà nước;

o

Chi phí đi lại, ăn ở, chuyển phát hóa đơn, ... của Q.P.T để phục vụ cho công việc phát sinh;

o

Phí dịch vụ phát sinh thêm theo yêu cầu;

Báo giá đã bao gồm:
o

Lệ phí đăng ký kinh doanh, phí khắc dấu và phí mua Chữ ký số.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022
GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VINH QUANG

