
CÔNG TY THUỘC LĨNH VỰC DỊCH VỤ - TƯ VẤN – DU LỊCH – KHÁCH SẠN

STT Nội dung  công việc Số lượng hóa đơn mua vào + 
bán ra Phí dịch vụ/tháng

Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào Không phát sinh hoá đơn 600.000/quý

Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi Từ 1-5 500.000/tháng

Lập  báo cáo thuế hàng tháng/quý Từ 6-10 700.000/tháng

Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng  tháng/quý Từ 11-20 900.000/tháng

Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý Từ 21-30 1.200.000/tháng

Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế Từ 31-50 1.500.000/tháng

Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành (Tăng 50.000/tháng cho 05 hoá đơn tăng thêm từ 51 hđ trở lên)

Lập phiếu thu – chi 

Lập  + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

CÔNG TY THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

STT Nội dung  công việc Số lượng hóa đơn mua vào + 
bán ra Phí dịch vụ/tháng

Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào Không phát sinh hoá đơn 600.000/ quý

Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi Từ 1-5 600.000/tháng

Lập  báo cáo thuế hàng tháng/quý Từ 6-10 900.000/tháng

Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng  tháng/quý Từ 11-20 1.300.000/tháng

Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý Từ 21-30 1.600.000/tháng

Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế Từ 31-50 2.100.000/tháng

Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành (Tăng 100.000/tháng cho 05 hoá đơn tăng thêm từ 51 hđ trở lên)

Lập phiếu thu – chi –nhập kho – xuất kho

Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn

Lập  + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

CÔNG TY THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT

STT Nội dung  công việc Số lượng hóa đơn mua vào + 
bán ra Phí dịch vụ/tháng

Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào Không phát sinh hoá đơn 600.000/ quý

Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi Từ 1-5 1.200.000/tháng

Lập  báo cáo thuế hàng tháng/quý Từ 6-10 1.600.000/tháng

Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng  tháng/quý Từ 11-20 2.100.000/tháng

Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý Từ 21-30 2.500.000/tháng

Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế Từ 31-50 3.100.000/tháng

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI



Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành (Tăng 200.000/tháng cho 05 hoá đơn tăng thêm từ 51 hđ trở lên)

Lập phiếu thu – chi –nhập kho – xuất kho

Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn

Lập bảng gía thành sản phẩm

Lập  + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

DỊCH VỤ KHÁC (ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG + BẢO HIỂM XÃ HỘI + BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY NGÂN HÀNG )

STT Số lượng lao động Phí dịch vụ Thời gian hoàn thành

        1 – 5 3.000.000                        20 ngày 

       6 – 10 5.000.000                        20 ngày 

11 lao động trở lên Liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất

 *** Các công ty có nhu cầu sử dụng báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phương án vay để bổ sung hồ sơ vay thế chấp, tín 
chấp các ngân hàng có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ. Chúng tôi cam kết giúp công ty khách hàng  có được hồ sơ đẹp nhất nhằm 
thuận lợi hơn trong việc vay vốn.


