CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGỌC THIÊN KIM
NGOC THIEN KIM CONSULTANT INVESTMENT & ACCOUNTING COMPANY LIMITED
Địa chỉ (Address) : 482/28A Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
MST (Tax code) : 0312.696.992 - Website: ngocthienkim.com.vn
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BẢNG BÁO GIÁ
B- THÀNH LẬP CHI NHÁNH, THAY ĐỔI GIẤY PHÉP, GIẢI THỂ
Kính gửi: Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp
Chúng tôi xin gửi đến Quý khách bảng báo giá dịch vụ tham khảo như sau:
B- DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, THAY ĐỔI GIẤY PHÉP, GIẢI THỂ
STT
Nội dung công việc
1 Chi nhánh - VP Đại diện, địa điểm kinh doanh:
* Thành lập chi nhánh – VPĐD (Cty mẹ tại Tp.HCM)
* Thành lập chi nhánh – VPĐD (Cty mẹ tại tỉnh khác)
* Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/ VP đại diện
* Giải thể chi nhánh/ VPĐD
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Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Phí DV

Ghi chú

Chưa gồm lệ phí 100.000
600,000 nt

700,000 nt
600,000 nt
800,000 Chưa gồm hs thuế
Chưa gồm lệ phí 200.000 + công bố
thông tin 300.000
700,000 Thêm 1 nội dung: +100.000

* Một trong các nội dung: Tên cty/địa chỉ trụ sở/tăng vốn
* Một trong các nội dung: Thay đổi thành viên/ngành/ đại
800,000 nt
diện pháp luật/Bán doanh nghiệp tư nhân
* Thay đổi cổ đông Cty Cổ phần
800,000
* Giảm vốn (trừ: Cty TNHH 1TV, Cty cổ phần)
1,100,000 Chưa gồm hs thuế
* Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (TNHH <-> CP,
1,200,000 Chưa gồm hs thuế
TNHH 1 TV <-> TNHH)
* Chuyển đổi DNTN => Cty TNHH, TNHH 1TV
1,300,000 Chưa gồm hs thuế
Cấp mới, thay đổi mẫu dấu, gồm:
3.1- Hồ sơ đề nghị Cấp mới, thay đổi mẫu con dấu
300,000
3.2- Khắc 01 con dấu mới
400,000 Giá gốc của đơn vị khắc dấu
500,000
Hồ sơ tạm ngưng kinh doanh:
Giải thể doanh nghiệp, gồm:
5.1- Đăng báo bố cáo giải thể
300,000 Lệ phí công bố nộp Sở
5.2- Soạn hồ sơ giải thể để nộp cơ quan quản lý thuế
800,000
5.3-Thanh lý tài sản (nếu có)
300,000
5.4-Thanh hủy hóa đơn (nếu có)
300,000
Tùy trường hợp Từ 500.000-1.000.000
5.5-Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
5.6-Quyết toán thuế giải thể (Báo cáo tài
Tùy trường hợp Từ 500.000-4.000.000
chính+QTT+giải trình)
5.7-Báo cáo thuế quý hiện tại
500,000 Tuỳ SL hoá đơn
5.8-Hồ sơ thủ tục giải thể tại Sở KH & ĐT Tp.HCM
800,000

* Ghi chú chung:
1/ Thời gian hoàn thành: 3 ngày sau khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh sẽ có giấy phép.
2/ Lệ phí nộp cho Cơ quan ĐKKD: 500.000đ (có biên lai) do Quý Cty chịu - đã báo giá trong mục 1.
3/ Bảng báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày; áp dụng cho các Quận gần trung tâm Tp.HCM (Q1,3,4,5,6,8,10,11, TP, TB, BT, BTh,
GV) các quận/huyện khác chúng tôi sẽ tính thêm phụ phí.
4/ Quý Công ty vui lòng tạm ứng 50% phí ngay khi bắt đầu thực hiện (để nộp lệ phí); 50% phí còn lại thanh toán ngay khi công việc
hoàn thành.
5/ Trong trường hợp Cty chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ hoàn tất mà Quý Công ty không tiến hành thực hiện bước tiếp theo, thì Quý Công
ty sẽ chịu 50% phí soạn hồ sơ theo báo giá.
6/ Cam kết hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng nếu chúng tôi không hoàn thành được hồ sơ;
7/ Nếu hồ sơ bị sai do phía Quý Công ty cung cấp chưa đúng thông tin, Công ty chúng tôi sẽ tính phí đi lại, phí sửa chữa hồ sơ (nếu
có) … khi làm lại bộ hồ sơ đó.
8/ Tỉ lệ trễ hạn, sai xót thông tin khi cán bộ IN giấy phép Công ty là 10%.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGỌC THIÊN KIM
Đc: 482/28a Lê Quang Định, P11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ngocthienkim2703@gmail.com, kimngan419@gmail.com
Ms Ngân 09.4619.4619 – 098.333.5757 - Mr Trí 0917.883.686
Xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm,
Kính chúc Quý Công ty ngày càng vững mạnh và không ngừng phát triển,

Xin vui lòng liên hệ:

