
  
 

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY 
 

Chi tiết Dịch Vụ đăng ký Doanh Nghiệp Elaw Thực hiện: 
1. Soạn thảo hồ sơ và Xin giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp (5 ngày làm việc): “Với nhiều dịch vụ tiện 

ích. Elaw sẽ cung cấp cho Quý Doanh Nghiệp gói dịch vụ đăng ký Doanh Nghiệp trọn gói”. Elaw 
thực hiện tất cả các công việc thay cho Quý Doanh Nghiệp tại bước xin giấy phép đăng ký Doanh 
Nghiệp 

 Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đăng ký Doanh Nghiệp. 
 Nộp hồ sơ và nhận giấy Đăng ký Doanh Nghiệp thay cho Doanh Nghiệp tại sở KHĐT Tp.HCM. 
 Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc xong. 
 

2. Khắc dấu Doanh Nghiệp: Elaw sẽ liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm thủ tục khắc dấu cho Doanh 
Nghiệp 

 Khắc con dấu. 
 Nhận con dấu. 
 Thời gian 1 ngày. 
 

3. Đăng ký thuế ban đầu cho Doanh Nghiệp mới thành lập : Bước này là sau khi Doanh Nghiệp có giấy 
đăng ký Doanh Nghiệp và con dấu. Elaw liên hệ cơ quan thuế chủ quản để đăng ký thuế cho Doanh 
Nghiệp. 

 Chuẩn bị hồ sơ. 
 Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục thuế. 
 Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế theo quy định. 
 Hỗ trợ đóng thuế theo quy định. 
 

4. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử : Sau khi có giấy phép, dấu và đăng ký thuế xong. Elaw liên hệ 
đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để mua gói hóa đơn cần sử dụng cho Doanh Nghiệp. 

 Thiết kế mẫu hóa đơn. 
 Công bố mẫu hóa đơn. 
 Hướng dẫn xuất hóa đơn. 
 

5. Khai báo thuế cho Doanh Nghiệp (Elaw hỗ trợ khai thuế kỳ đầu tiên miễn phí). 
 Nộp tờ khai thuế theo tháng/quý đầu tiên cho Doanh Nghiệp. 
 Báo cáo sử dụng hóa đơn. 
 Nộp thuế cho Doanh Nghiệp. 

 
Elaw cung cấp cho quý Doanh Nghiệp gói dịch vụ như trên: 

 Tổng phí dịch vụ 5.490.000 VNĐ (Bao tất cả các chi phí) 
 Thành lập doanh nghiệp trọn gói (Quy trình 5 bước) bao lệ phí dkkd, dấu, hoá đơn, chứng thư 
số và công bố thành lập Doanh Nghiệp: 

 Kết quả nhận được: 
 Giấy đăng ký kinh doanh. 
 Dấu tròn. 
 Chứng thư số điện tử 3 năm. 
 Hóa đơn điện tử 300 số. (Nhà cung cấp hóa đơn điện tử Viettel) 
 Công bố thành lập công ty. 
 Hồ sơ khai thuế ban đầu. 
 Báo cáo thuế kỳ đầu tiên miễn phí 

Liên hệ tư vẫn miễn phí: Zalo – Viber – Phone : 0944.98.16.18 
Email: dkkd.sale@gmail.com 

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 : 0945.19.18.16 – 0819.19.18.16  

Email: dkkd.sale@gmail.com   Website: https://elaw.com.vn/  
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