CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ELAW
Địa chỉ : 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline : 0944.98.16.18
P.Kế toán : 02839.79.83.64
P.Kinh doanh : 0944.98.1618
Hotmail : dkkd.sale@gmail.com Email : support@elaw.com.vn Websile : http://elaw.com.vn/

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Chi phí Doanh Nghiệp trong thời khủng hoảng kinh tế là khó khăn chung của Doanh nghiệp hiện nay. Nhưng hãy
nghĩ đến thời gian mình bỏ ra để thực thiện những thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty, thay đổi
kinh doanh và các vấn đề Kế toán và Thuế . Thay vì Doanh Nghiệp thực hiện những thủ tục đó Elaw sẽ làm thay quý
Doanh Nghiệp. Elaw đem lại cho Doanh Nghiệp những gói dịch vụ tiện ích và thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý như: dịch
vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi
doanh nghiệp và dịch vụ kế toán doanh nghiệp… với chi phí thấp nhất, thời gian thực hiện nhanh nhất (5 ngày làm
việc). Khi cân nhắc chọn một dịch vụ tư vấn pháp lý để mở công ty Quý Doanh Nghiệp nên nghĩ đến chất lượng dịch vụ
hơn là chi phí dịch vụ. “Elaw Hỗ Trợ Khởi Nghiệp”.
HỖ TRỢ

CƠ BẢN

HOÀN CHỈNH

450.0000

1.800.000

2.500.000

7 Ngày

4 Ngày

4 Ngày

1 giờ

1 giờ

1 giờ

Tư vấn hỗ trợ trước khi thành lập.

✓

✓

✓

Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh.

✓

✓

✓

Hướng dẫn

✓

✓

Hướng dẫn nhận giấy ĐKKD và MST tại sở KHĐT.

✓

✓

Đăng ký khắc dấu tròn doanh nghiệp tại CA Tp.HCM.

✓

✓

Hướng dẫn nhận dấu tròn và giấy chứng nhận mẫu dấu.

✓

✓

Công bố đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

✓

✓

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (làm nhanh 2 ngày)
Giá dịch vụ đăng ký kinh doanh
Thời gian có giấy phép, MST và con dấu.
Thời gian chuẩn bị hồ sơ ĐKKD.

Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại sơ KHĐT.

Hỗ trợ kê khai và nộp thuế môn bài.

✓

Đăng ký thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện.

✓

Đăng ký chứng thư số (báo cáo thuế qua mạng).

✓

Làm hồ sơ xin in hóa đơn VAT.

✓

Thiết kế và đặt in hóa đơn VAT với nhà In.

✓

Giao hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

✓

Hướng dẫn thủ tục sau khi đăng ký Doanh Nghiệp.

✓

Người đại diện pháp luật không cần đi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT. (không phụ thu thêm phí)
Người ĐDPL chỉ cần đến Elaw và chúng tôi mang giấy phếp về cho Bạn, hoặc giao tận nơi
Dịch vụ ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh và nhận giấy ĐKKD, Dấu. (không phụ thu thêm phí)
Người đại diện pháp luật Ủy quyền cho Elaw
Ủy quyền nhận toàn bộ giấy ĐKKD, dấu.
Không cần đi nhận giấy ĐKKD, đã có Elaw hỗ trợ Bạn.

Chú ý
- Gói dịch vụ trên chưa bao gồn phí in hóa đơn và mua chứng thư số (DN thanh toán phí với nhà In và nhà mạng).
- Nếu không cần đi nhận giấy DKKD + Dấu thì chọn thủ tục ủy quyền.
- Dịch vụ thành lập công ty nhanh 2 ngày có giấy phép.
- Dịch vụ thành lập công ty bất động sản, bảo vệ...
* Cam kết:


Thời gian lấy giấy phép kinh doanh đúng hẹn.



Luôn luôn có nhân viên đi cùng với Quý công ty hỗ trợ tận tình.



Hồ sơ chỉ cần duy nhất CMND hoặc passport (bản sao y công chứng không quá 6 tháng).

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Những khó khăn Doanh Nghiệp làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT thường gặp là: Hồ sơ đăng
ký kinh doanh phải làm theo mẫu của Bộ KHĐT. Không có nhiều thời gian đi lại. Thời gian thực hiện không phải là 5 ngày
làm việc mà có thể 15 đếm 30 ngày nguyên nhân hồ sơ nộp bị yêu cầu bổ sung... Quý Doanh Nghiệp hãy chọn một dịch
vụ Uy Tín làm thay mình đó là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực của Công ty. Hạy gọi cho Elaw
những dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí thấp nhất. "Elaw Hỗ Trợ Doanh Nghiệp"
DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

1.200.000

1.800.000

2.500.000

4 Ngày
✓

4 Ngày
✓

14 Ngày
✓

Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT

✓

✓

✓

Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT

✓

✓

✓

Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp

✓

✓

✓

Làm hồ sơ thay đổi con dấu tại CA Tp.HCM

✓

✓

Nhận dấu và CN mẫu dấu theo ủy quyền tại CA Tp.HCM

✓

✓

Làm thủ tục thay đổi ĐKKD với cơ quan Thuế

✓

✓

Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Thời gian thực hiện
Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD

Quyết toán hồ sơ chuyển quận

✓

Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH
GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

1.800.000

2.200.000

2.500.000

7 Ngày
✓

7 Ngày
✓

15 Ngày
✓

Nộp hồ sơ ĐK tại Sở KHĐT.

✓

✓

✓

Nhận kết quả giấy ĐKKD theo ủy quyền.

✓

✓

✓

Công bố chuyển đổi Doanh Nghiệp

✓

✓

✓

Làm thủ tục đăng ký khắc dấu.

✓

✓

Nhận dấu tại theo ủy quyền.

✓

✓

Giá dịch vụ chuyển đổi
Thời gian thực hiện thủ tục.
Chuẩn bị hồ sơ.

Làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế.

✓

Dịch vụ tận nơi, nộp và nhận tất cả giấy phép, con dấu theo ủy quyền của Doanh Nghiệp.
Chú ý
- Gói dịch vụ trên chưa bao gồm phí công bố nội dung đằng ký Doanh Nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia.
- Dịch vụ thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh 2 ngày có giấy phép.
* Cam kết:


Thời gian lấy giấy phép kinh doanh đúng hẹn.



Dịch vụ tận nơi miễn phí.



Không phụ thu bất cứ phí dịch vụ nào khác.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ELAW :
- Thành lập công ty.
- Dịch vụ Kế Toán Doanh Nghiệp.
- Dịch vụ Chuyển đổi Doanh Nghiệp.
- Thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Dịch vụ Quyết Toán Thuế.
- Dịch vụ Mua & Bán Doanh Nghiệp.
- Thành lập chi nhánh – VPĐD – ĐĐKD. - Dịch vụ Giải Thể Doanh Nghiệp
- Dịch vụ Tạm Ngừng -Cấp lại ĐKKD.
- Dịch vụ chứng thư số
- Dịch vụ khắc dấu doanh nghiệp
- Dịch vụ in hóa đơn VAT.
- Dịch vụ đăng ký BHXH-BHYT.
- Dịch vụ quyết toán thuế.
- Dịch vụ làm sổ sách kế toán.
- Các dịch hỗ trợ đặc biệt khác như : Dịch vụ hồ sơ nhanh 1->2 ngày có Giấy ĐKKD.
Hotline : 0944.98.16.18 ( Hỗ trợ miễn phí 24/24).

