
                                                  PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

► Phí dịch vụ niêm yết đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước

► Quý khách không phải trả thêm bất cứ chi phí phát sinh nào khác

► Áp dụng cho các loại hình thành lập công ty Việt Nam

 (Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Doanh nghiệp tư nhân)

THÀNH LẬP -Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế 

CÔNG TY -Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp) 1.300.000

GÓI CƠ BẢN -Tặng bộ Điều lệ công ty   

-Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

THÀNH LẬP -Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế 

CÔNG TY -Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp) 2.000.000

GÓI NÂNG CAO -Cử nhân viên lấy thông báo thuế

-Làm thủ tục khai thuế ban đầu tại thuế quận

-Tặng bộ Điều lệ công ty

-Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

CÔNG TY -Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp)

GÓI HOÀN THIỆN -Cử nhân viên lấy thông báo thuế

-Làm thủ tục khai thuế ban đầu tại thuế quận

-Đăng bố cáo thành lập

-Miễn phí báo cáo thuế tháng đầu

-Tặng bộ điều lệ công ty

-Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ



PHÍ DỊCH VỤ KHÁC

    HỖ TRỢ KHÁC

- Nhận làm dấu nhanh 1 ngày có để quý khách ký hợp đồng

      (theo thủ tục là 2 ngày làm việc)

- Doanh nghiệp bận rộn: 1 lần lên sở lấy giấy phép (5 phút)

      (theo thủ tục là đại diện pháp luật phải lên 2 lần)

- Nhận làm hồ sơ nhanh 1-3 ngày ra giấy phép kinh doanh

      (theo thủ tục là 5 ngày làm việc, trừ T7 CN)

 THÀNH LẬP

CHI NHÁNH

KHO HÀNG XƯỞNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THAY ĐỔI 

 600.000 (5 ngày làm việc)

Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

- Hỗ trợ hồ sơ gửi thuế sau thi hoàn thành

Đặc biệt: Nhận hồ sơ nhanh (1-3 ngày ra giấy phép), hồ sơ khó, hồ sơ bổ sung, hồ 

sơ hỏi quận...

-Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

- Tới tận nơi ký hồ sơ, lịch sự, không ngại xa

- Giao giấy phép tận nhà sau khi hoàn thành

- Tư vấn miễn phí, cặn kẽ trước khi làm hồ sơ

 Phí dịch vụ từ 500.000 

- Thời gian hoàn thành: 5 ngày làm việc



ĐẦU TƯ

NƯỚC NGOÀI

  GIẢI THỂ 

CÔNG TY

DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

BÁO CÁO THUẾ

DỊCH VỤ 

Xem bảng giá chi tiết

 -Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

 300.000 - 1.500.000/ tháng

(tùy số lượng hóa đơn)

  1.000.000 - 2. 000.000

  (tùy tình hình sử dụng hóa đơn)

thời gian hoàn thành:  2 tuần - 1 tháng

15tr - 20tr

(Thời gian hoàn thành: 60-90 ngày)

Tư vấn miễn phí truớc khi làm hồ sơ

DỊCH VỤ 

ĐẠI LÝ THUẾ

IN HÓA ĐƠN 

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

KHAI THUẾ QUA MẠNG

CHỮ KÝ SỐ

QUẢNG CÁO

DOANH NGHIỆP

 Liên hệ

 Liên hệ

 Liên hệ

 1.000.000 - 3.000.000/ tháng

 Liên hệ



Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ tốt nhất!

   Mọi chi tiết xin liên hệ:

   CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN TRÍ TÍN

   Địa chỉ: 147, Đường 61, P Phước Long B, Quận 9, TP HCM

   Hot line:  0969.032.711 -  0972.606.602

   Yahoo!   ketoantritin@yahoo.com        

   Email:      ketoantritin@gmail.com

0969.032.711 Ms Trang (Tư Vấn giờ hành chính)


