FLYING FISH INVESTMENT
Dịch vụ Kế toán khởi nghiệp

DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHỞI NGHIỆP
GÓI KHỞI ĐẦU
(Gói 1)
500.000đ – 1.000.000đ
Gói này phù hợp cho các công ty mới
thành lập, tìm hiểu thị trường, thử nghiệm,
khởi nghiệp,…

-

Tư vấn thuế cơ bản
Báo cáo thuế hàng quý
Hỗ trợ khai thuế ban đầu
Tư vấn khởi sự doanh nghiệp
Dễ dàng chuyển gói

GÓI DOANH THU
(Gói 2)
1.500.000đ – 2.200.000đ
Gói này thích hợp cho công ty quy mô
nhỏ, bắt đầu có giao dịch mua bán, doanh
thu bắt đầu phát sinh
-

Báo cáo thuế hàng tháng
Báo cáo thuế hàng quý
Quản lý sổ
Hỗ trợ khai thuế ban đầu
Tư vấn thuế cơ bản

Áp dụng dưới 10 chứng từ/tháng (trên 10
chứng từ, tham khảo giá...)
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GÓI CHUYÊN NGHIỆP
(Gói 3)
2.500.000đ – 3.500.000đ
Gói này phù hợp cho công ty đã có nhân
sự, phát sinh doanh thu-chi phí, cần sự
chuyên nghiệp, trọn gói….
-

Báo cáo thuế hàng tháng
Báo cáo thuế hàng quý
Xuất dữ liệu kế toán
Lập bảng lương
Soạn & lập HĐLĐ
Viết hoá đơn
Hồ sơ BHXH – BHYT
Tư vấn 24/7

Áp dụng dưới 10 chứng từ/tháng (trên 10
chứng từ, tham khảo giá...)

FLYING FISH INVESTMENT
Dịch vụ Kế toán khởi nghiệp

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHỞI NGHIỆP TRỌN GÓI

GÓI DỊCH VỤ
Gói 1

Gói 2

Gói 3

- Tư vấn thuế kế toán cho DN trong phạm vi công việc thực hiện

✔

✔

- Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định,...

✔

✔

- Hướng dẫn cách viết và quản lý hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,…

✔

✔

1. Nội dung cơ bản

2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý
- Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT

✔

✔

✔

- Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý

✔

✔

✔

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý

✔

✔

- Báo cáo thuế TNDN quý

✔

✔

- Lập phiếu thu, chi, sổ nhật ký, sổ cái, sổ chi tiết,... theo quy định

✔

✔

- Hướng dẫn cách đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn

✔

✔

3. Quản lý sổ sách kế toán
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- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

✔

✔

- In sổ và đóng chứng từ, sổ kế toán

✔

✔

✔

✔

4. Các hỗ trợ khác
- Soạn, nộp các công văn liên quan lên thuế
- Thu và nộp hộ các loại tiền thuế

✔

- Lập bảng lương: tối đa 5 nhân sự

✔

- Soạn & lập hợp đồng lao động: tối đa 5 nhân sự

✔

- Thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của DN (định kỳ theo quý)

✔

✔

- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

✔

✔

- Giải trình với cơ quan thuế trong thời gian và phạm vi thực hiện HĐ 1

✔

✔

- Hỗ trợ Khai báo BHXH-BHYT dưới 5 nhân sự

✔

5. Báo cáo quyết toán năm 2
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN

✔

✔

- Báo cáo tài chính năm (Gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối tài khoản; Thuyết minh báo cáo tài chính)

✔

✔

1
2

Trừ trường hợp: Giải trình khi thanh tra quyết toán thuế
Phí bằng phí 1 tháng dịch vụ kế toán
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- Quyết toán thuế TNCN năm

✔

✔

- Lập và nộp báo cáo thống kê

✔

✔

NGÀNH

Số lượng chứng từ/tháng

Gói 1

Gói 2

Gói 3

800.000

1.500.000

2.500.000

Từ 11 - 20 chứng từ

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Từ 21 - 30 chứng từ

1.300.000

2.500.000

3.500.000

Từ 31 - 50 chứng từ

1.500.000

3.000.000

4.000.000

Từ 1-10 chứng từ
TƯ VẤN & DỊCH VỤ

Trên 50 chứng từ

SẢN XUẤT &
THƯƠNG MẠI

Thỏa thuận

Từ 1-10 chứng từ

1.000.000

2.500.000

3.500.000

Từ 11 - 20 chứng từ

1.300.000

3.000.000

4.000.000

Từ 21 - 30 chứng từ

1.600.000

3.500.000

4.500.000

Từ 31 - 50 chứng từ

1.900.000

4.000.000

5.000.000

Trên 50 chứng từ

Thỏa thuận

Từ 1-10 chứng từ

1.000.000

2.500.000

3.500.000

Từ 11 - 20 chứng từ

1.300.000

3.000.000

4.000.000
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ĐẦU TƯ VÀ GIÁO
DỤC

Từ 21 - 30 chứng từ

1.600.000

3.500.000

4.500.000

Từ 31 - 50 chứng từ

1.900.000

4.000.000

5.000.000

Trên 50 chứng từ

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

Thỏa thuận

Từ 1-10 chứng từ

1.000.000

2.500.000

3.500.000

Từ 11 - 20 chứng từ

1.300.000

3.000.000

4.000.000

Từ 21 - 30 chứng từ

1.600.000

3.500.000

4.500.000

Từ 31 - 50 chứng từ

1.900.000

4.000.000

5.000.000

Trên 50 chứng từ

Thỏa thuận

CÁC DỊCH VỤ ĐƠN LẺ - CỘNG THÊM
1. BÁO CÁO THUẾ GTGT
Số lượng hóa đơn / tháng

Phí dịch vụ

Từ 0 đến 05 hóa đơn

500.000đ

Từ 06 đến 20 hóa đơn

600.000đ

Từ 21 đến 50 hóa đơn

700.000đ

Trên 50 hóa đơn

Thỏa thuận

2. TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THÁNG - QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM (áp dụng cho công ty)
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Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ

Từ 01 đến 20 lao động

2.000.000đ

Từ 21 đến 50 lao động

200.000đ/người

Trên 50 lao động

Thỏa thuận

3. QUYẾT TOÁN THUẾ
từ 1.500.000 (vnđ/ lần)
4. HOÀN THIỆN SỔ SÁCH
từ 1.500.000 (vnđ / lần)
5. BẢO HIỂM XÃ HỘI – BHYT
a. Đăng ký khởi tạo online hồ sơ bảo hiểm công ty: 1.000.000đ (Không bao gồm phí mua phần mềm và áp dụng dưới 5 lao động)
b. Đăng ký phát sinh nhân sự bảo hiểm: 500.000đ/lần/người
c. Theo dõi hàng tháng
Số lượng lao động

Phí dịch vụ

Dưới 5 lao động

1.000.000đ

Dưới 10 lao động

2.000.000đ

Trên 10 lao động

Thỏa thuận

6. ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU
từ 500.000
7. CHỮ KÝ SỐ (BK, CA, VNPT, FPT, VIETTEL)
8. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
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1.813.000 vnđ/năm

