
                                 Trụ sở : 43 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Email : sainam@ketoansainam.com - sainam997@gmail.com

LƯU Ý  :

-  Mục *  Thời gian nhận Giấy Phép ĐKKD bản gốc tùy thuộc vào bộ phận giao nhận của bưu điện trên Sở

-  Mục 2+3 : là phí chi hộ, lệ phí Nhà nước nên Sài Nam không xuất hóa đơn GTGT

-  Thanh toán 100% phí chi hộ ( mục 6 + mục 7 của Gói C hoặc gói D)

-  Tạm ứng 50% phí dịch vụ của Sài Nam, phần còn lại sẽ được thu khi bàn giao hồ sơ
-  Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Doanh nghiệp, 

Trân trọng cảm ơn!

8. Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan 

thuế.
8. Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan 

thuế.

6. Đăng ký chữ ký số 1.189.000 đ/ 1 năm - tặng 1 năm 6. Đăng ký chữ ký số  2.294.000 đ/ 2năm - tặng 2 năm
7. Đăng ký hóa đơn điện tử gói 500 số : 1.490.000 đồng 7. Đăng ký hóa đơn điện tử gói 500 số : 1.490.000 đồng

(Giảm 30% cho khách hàng sử dụng lần đầu dịch vụ phần 
mềm đọc hóa đơn đầu vào _MeInbot )

(Giảm 30% cho khách hàng sử dụng lần đầu dịch vụ phần 
mềm đọc hóa đơn đầu vào _MeInbot )

3. Đăng bố cáo thành lập tại cổng thông tin Quốc Gia. 3. Đăng bố cáo thành lập tại cổng thông tin Quốc Gia.

4. Lập sổ thành viên/cổ đông góp vốn 4. Lập sổ thành viên/cổ đông góp vốn
5. Làm hồ sơ khai thuế ban đầu 5. Làm hồ sơ khai thuế ban đầu 

15 Ngày làm việc ( Trừ Thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ) 15 Ngày làm việc ( Trừ Thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ)

1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp * 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp *
2. Dấu tròn doanh nghiệp 2. Dấu tròn doanh nghiệp

GÓI C GÓI D
4.579.000 5.684.000

3. Đăng bố cáo thành lập tại cổng thông tin Quốc Gia. 3. Đăng bố cáo thành lập tại cổng thông tin Quốc Gia.

4. Lập sổ thành viên/cổ đông góp vốn 4. Lập sổ thành viên/cổ đông góp vốn
5. Làm hồ sơ khai thuế ban đầu 

7 Ngày làm việc ( Trừ Thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ) 10 Ngày làm việc (Trừ Thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ)

1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp * 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp *
2. Dấu tròn doanh nghiệp 2. Dấu tròn doanh nghiệp

��

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

GÓI A GÓI B
1.400.000 1.900.000

                      CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ 

     SÀI NAM

 Hotline : 0909.862.066

1.Tư vấn thuế hoàn toàn miễn phí 247,
2.Luôn sát cánh cùng Doanh nghiệp trong mọi công việc liên quan

Kính gửi: -Quý Doanh nghiệp! 
         Công ty Tư Vấn Đào Tạo và Đại Lý Thuế Sài Nam rất hân hạnh được hỗ trợ quý Doanh nghiệp. Chúng tôi cung 

cấp dịch vụ với chi phí ở mức thấp nhưng hiệu quả vẫn tối ưu nhất.


