BADINH LAW FIRM
Legal Advice/ Lawyer
https://luatbadinh.vn/

Hanoi Office

Ho Chi Minh Office

No. 35 Lane 293, Tan Mai Street, Tan Mai
Ward, Hoang Mai District, Hanoi City
T: 19006593
E: lienhe@luatbadinh.vn

5th floor sailing tower building, 111 A Pasteur, Ben
Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
T: 19006593
E: contact@thelawyer.vn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG
CÁC GÓI
THỜI GIAN

KHÁCH HÀNG

THỰC HIỆN

NHẬN ĐƯỢC

THÀNH LẬP
CÔNG TY
800.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Gói 3.990.000 VNĐ

08 đến 10 ngày làm việc

08 đến 10 ngày làm việc

03 đến 05 ngày làm việc

03 đến 05 ngày làm việc

•

01 Bản gốc ĐKKD

•
•
•

01 Bản gốc ĐKKD
01 Dấu tròn công ty
Công bố mẫu dấu

•
•
•
•
•
•

01 Bản gốc ĐKKD
01 Dấu tròn công ty
01 Dấu chức danh
Công bố mẫu dấu
Công bố thông tin doanh nghiệp
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

•
•
•
•
•
•
•
•

01 Bản gốc ĐKKD
01 Dấu tròn công ty
01 Dấu chức danh
Công bố mẫu dấu
Công bố thông tin doanh nghiệp
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Tặng chữ ký số 3 năm và hỗ trợ nộp thuế môn bài
Tặng 01 biển công ty

Gói 5.990.000 VNĐ

03 đến 05 ngày làm việc

Gói 6.800.000 VNĐ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Bản gốc ĐKKD
01 Dấu tròn công ty
01 Dấu chức danh
Công bố mẫu dấu
Công bố thông tin doanh nghiệp
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Tặng chữ ký số 3 năm và hỗ trợ nộp thuế môn bài
Tặng 01 biển công ty
Tặng hóa đơn điện tử kèm thủ tục phát hành
Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về thuế, kế toán và tất cả những việc cần làm đối với
một công ty mới thành lập.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Bản gốc ĐKKD
01 Dấu tròn công ty
01 Dấu chức danh
Công bố mẫu dấu
Công bố thông tin doanh nghiệp
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Tặng chữ ký số 3 năm và hỗ trợ nộp thuế môn bài
Tặng 01 biển công ty
Tặng hóa đơn điện tử kèm thủ tục phát hành
Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về thuế, kế toán và tất cả những việc cần làm đối với
một công ty mới thành lập.
Nộp hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch và đầu tư.
Đồng hành và tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp trong suốt quá
trình hoạt động

•
•

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢM TỚI 20% PHÍ DỊCH VỤ NẾU THỰC HIỆN 2 BƯỚC SAU:

Bước 1. Liên hệ trước qua tổng đài

19006593 để được giảm 10%

Bước 2. Kết bạn zalo 0988931100 để được giảm thêm 10%
CÔNG TY LUẬT BA ĐÌNH
https://luatbadinh.vn/

