F
 LYINGFISH INVESTMENT
D
 ịch vụ Đăng ký doanh nghiệp

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
GÓI DỊCH VỤ
Gói cơ bản

Gói pháp lý

Gói chuyên nghiệp

2.300.000đ - 2.700.000đ
Gói này áp dụng cho khách
hàng ĐÃ CÓ nhân viên/ kế
toán thực hiện các thủ tục
pháp lý ban đầu

4.000.000đ – 5.000.000đ
Gói này áp dụng cho khách
hàng thực hiện theo ĐÚNG
quy định và CHƯA CẦN sử
dụng hóa đơn ngay sau khi
thành lập

5.500.000đ – 7.000.000đ
Gói này áp dụng cho khách
hàng thực hiện theo ĐÚNG quy
định và CẦN sử dụng hóa đơn
ngay sau khi thành lập

Đăng ký Giấy phép kinh doanh

✔

✔

✔

Đăng ký mã số thuế doanh nghiệp

✔

✔

✔

Đăng ký khắc con dấu Công ty

✔

✔

✔

Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh
Nghiệp Quốc Gia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước có liên quan, không bao
gồm thiết bị kê khai thuế qua mạng (Token) và thuế môn bài

Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên / cổ đông công ty (tùy vào
loại hình doanh nghiệp của Quý khách)
Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh
Nghiệp Quốc Gia

Thông tin liên lạc: Ms Vui - 0866011079

✔

F
 LYINGFISH INVESTMENT
D
 ịch vụ Đăng ký doanh nghiệp
Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng và
nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan thuế chủ
quản1

✔

✔

Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định từ
ngày 01/07/2015

✔

✔

Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục
thuế

✔

✔

Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp

✔

✔

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ

✔

✔

Khắc dấu tự động “Giám đốc + tên Giám đốc”

Thủ tục thông báo và sử dụng hoá đơn điện tử

1

Khách hàng chi 500.000đ nộp vào tài khoản ngân hàng mới mở của quý khách

Thông tin liên lạc: Ms Vui - 0866011079

✔

✔

F
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 ịch vụ Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký mua thiết bị kê khai thuế qua mạng (Token) 2
Thời hạn:
· 1 năm phí: 1.823.000 đồng
· 2 năm phí: 2.740.000 đồng
· 3 năm phí: 3.112.000 đồng
(Các loại phí trên chưa tính vào gói dịch vụ)
Tổng thời gian hoàn thành

2

04 ngày làm việc kể từ ngày
nộp hồ sơ

Thiết bị kê khai thuế qua mạng, bắt buộc sử dụng từ ngày 01/07/2013

Thông tin liên lạc: Ms Vui - 0866011079

✔

✔

07 ngày làm việc kể từ ngày
nộp hồ sơ

15 ngày làm việc kể từ ngày
nộp hồ sơ
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CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN DÀNH CHO CÔNG TY 100% VỐN VIỆT NAM
DỊCH VỤ

3

Đơn giá

1

Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (tại Đà Nẵng)

1.000.000đ - 2.000.000đ

2

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Thay đổi
tên công ty, trụ sở, ngành nghề, vốn, thành viên/cổ đông, người đại diện pháp luật)

1.000.000đ - 1.500.000đ

3

Tăng/giảm vốn điều lệ

1.000.000đ - 1.500.000đ

4

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1.000.000đ - 1.500.000đ

5

Chào bán cổ phần riêng lẻ3

3.500.000đ - 5.000.000đ

6

Chuyển nhượng cổ phần

1.000.000đ - 1.500.000đ

7

Thực hiện thủ tục kê khai, đóng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển
nhượng vốn trong công ty

1.500.000đ - 2.000.000đ

8

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện

1.000.000đ - 1.500.000đ

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc)

1.000.000đ - 1.500.000đ

10

Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vồn thành viên/ cổ đông

500.000đ

11

Giải thể Công ty

Thỏa thuận

Áp dụng đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua các vòng gọi vốn

Thông tin liên lạc: Ms Vui - 0866011079
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CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN DÀNH CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
DỊCH VỤ

Đơn giá

1

Giấy chứng nhận đầu tư

2

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Đà Nẵng

Tuỳ ngành nghề

3

Thay đổi bổ sung ngành nghề

Tuỳ ngành nghề

4

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tuỳ ngành nghề

5

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam

Tuỳ ngành nghề

Thông tin liên lạc: Ms Vui - 0866011079

Từ 15.000.000đ
(Tuỳ vào lĩnh vực hoạt động)

