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BẢNG BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

Số: 31/TLDN/BG-ASDN 
 

Asadona tư vấn và thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan hành chính, thực hiện ĐỦ và ĐÚNG 
các thủ tục trong việc thành lập doanh nghiệp. 
 

TT Đăng ký kinh doanh trọn gói (31A) 
Thời 
gian 

Phí nhà 
nước 

Phí dịch 
vụ 

1 
Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh, tra cứu tên công ty, photo 
chứng thực hồ sơ, lập ủy quyền. 

  

1.500.000 

2 
Nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh. 
(Khách hàng nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp) 

3 ngày  

3 
Đăng ký thuế lần đầu kèm đăng ký kinh doanh. 
(Đăng ký mã số thuế, thông tin người nộp thuế, các khoản thuế, 
chế độ kế toán, năm tài chính) 

  

4 
Làm con dấu pháp nhân, nộp hồ sơ đăng ký mẫu dấu tại phòng 
đăng ký kinh doanh. 

1 ngày 400.000 

5 
Đăng công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng 
thông tin bộ Kế hoạch Đầu tư (bắt buộc). 

 100.000 

6 

In ấn đóng cuốn hồ sơ đăng ký kinh doanh.  
In ấn đóng cuốn hồ sơ thuê. 
Gửi file các văn bản điều lệ, quyết định bổ nhiệm, xác nhận vốn 
góp, hợp đồng lao động. 

  

7 

Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản ngân hàng. 
(Mở tài khoản HDBank, OCB ngay tại văn phòng của Asadona) 
(Quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP hiệu lực từ 01/01/2017 
phải mở tài khoản trước khi đăng ký thuế điện tử) 

1 ngày  

8 
Đăng ký tài khoản khai báo thuế điện tử.  
Đăng ký nộp thuế điện tử. 

1 ngày  

9 
Nộp tờ khai thuế môn bài. 
Nộp thuế môn bài. 

1 ngày  

10 
Báo cáo thuế miễn phí trong vòng 6 tháng đầu nếu phát sinh 
ít hóa đơn chứng từ kế toán. 

  

 Tổng 7 ngày 2.000.000 đồng 

 

Khách hàng cần cung cấp: 
Chứng minh nhân dân các thành viên: bản chính hoặc 3 bản sao có chứng thực. 
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TT Các thủ tục và các khoản chi phí kèm theo (Gói 31B) 
Thời 
gian 

Chi phí 
Bắt 

buộc 

1 
Mua chữ ký số (USB Token) 3 năm 
Chữ ký số của Viettel, tặng thêm 3 tháng, tổng 39 tháng. 

1 ngày 2.000.000 ✓ 

2 

Mua hóa đơn điện tử 
Hóa đơn điện tử Viettel trọn gói gồm: 

- Phí khởi tạo trên hệ thống (chỉ trả 1 lần) 
- Chữ ký số HSM tích hợp giúp giám đốc có thể ký hóa đơn 

mà không phải cầm USB Token.  
- 1.500 số hóa đơn thiết kế theo chuẩn của BTC. 

1 ngày 2.300.000 ✓ 

3 

Mở tài khoản ngân hàng 
Khi mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp khách hàng cần 
nộp tiền ký quỹ cho ngân hàng là 1.000.000 đồng. Asadona 
khuyến cáo nộp 1.200.000 để dự phòng phí chuyển khoản. 

1 ngày 1.200.000 ✓ 

4 

Nộp thuế môn bài 
Doanh nghiệp cần nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 
139/2016/NĐ-CP hiệu lực từ 01/01/2017 (đã tăng so với trước 
năm 2017). Công ty có vốn dưới 10 tỷ thuế môn bài là 2.000.000 
đồng/năm. Trên 10 tỷ là 3.000.000 đồng/năm. 
Tiền thuế môn bài được gửi vào tài khoản mới mở để kế toán 
nộp theo hình thức nộp thuế điện tử. 

1 ngày 2.000.000 ✓ 

5 

Làm bảng hiệu nhỏ gắn trước trụ sở doanh nghiệp. 
Phục vụ việc kiểm tra của cơ quan thuế trước khi chấp thuận sử 
dụng hóa đơn. 
Bảng mica 30 x 40 cm ghi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ. 

1 ngày 150.000  

6 
Đặt dấu tên, dấu chức danh, dấu vuông mã số thuế. 
Bộ 3 con dấu: Dấu MST, Giám đốc, Tên giám đốc 

1 ngày 400.000  

7 

Mua hóa đơn giấy 
Mua sổ theo dõi hóa đơn và 1 quyển hóa đơn giấy (50 số) tại chi 
cục thuế chủ quản. 
(Chỉ áp dụng khi được cơ quan thuế chấp thuận dùng hóa đơn 
giấy, phải có dấu MST). 

1 ngày 300.000  

8 
Đăng ký bảo hiểm xã hội 
Đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội, khai bảo hiểm xã hội (người) 

1 ngày 300.000  

9 

Thuê địa điểm đặt trụ sở 
Doanh nghiệp có nhu cầu thuê địa điểm đặt trụ sở sẽ có bảng 
giá riêng theo tùy chọn địa điểm và gói dịch vụ quản trị văn 
phòng. Thanh toán tối thiểu 1 năm. Phí tối thiểu 3.600.000/năm. 

 3.600.000  

 Tổng   
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Công việc Khách hàng cần lưu ý 

Về phí dịch vụ 

Chi phí dịch vụ của Asadona có thể xuất hóa đơn GTGT khi khách hàng yêu 
cầu. 
Giá trên áp dụng cho khách giao dịch tại văn phòng Asadona và thanh toán 1 
lần ngay khi đặt hàng. 

Về hóa đơn chứng từ 

Khi Asadona nhận chứng từ gốc và tiền đặt hàng sẽ ghi biên nhận và phiếu 
thu. Khi bàn giao chứng từ gốc sẽ ghi biên bản bàn giao. 
Chi phí cho bên thứ ba (CKS, HĐDT, TKNH) do bên thứ ba xuất hóa đơn cho 
khách hàng. 

Yêu cầu của cơ quan 
thuế 

Trước khi nộp hồ sơ thuế lần đầu, theo yêu cầu của cơ quan thuế, doanh 
nghiệp cần hoàn thành 2 bước: 

- Đăng ký sử dụng chữ ký số - Để khai thuế điện tử. 
- Đăng ký tài khoản ngân hàng - Để nộp thuế điện tử. 
- Chữ ký số và tài khoản ngân hàng phải được kết nối với nhau. 

Đăng ký tài khoản 
ngân hàng 

- Phải có xác nhận của ngân hàng để nộp thuế điện tử. Bước này cần có chữ ký 
số để thực hiện. 
Phải có người đứng tên kế toán trưởng nếu là ngân hàng nhà nước. 
Phải nộp 1.000.000 để ký quỹ trong tài khoản ngân hàng.  

Thuế môn bài 

Doanh nghiệp cần nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 
139/2016/NĐ-CP hiệu lực từ 01/01/2017 (đã tăng so với trước năm 2017). 
Công ty có vốn dưới 10 tỷ thuế môn bài là 2.000.000 đồng/năm. Trên 10 tỷ là 
3.000.000 đồng/năm. Sau 1/7 hàng năm thuế môn bài phải nộp nửa năm. 

Cơ quan thuế kiểm tra 

Doanh nghiệp sẽ có cán bộ thuế đến kiểm tra trước khi quyết định cho sử 
dụng hóa đơn mua hay đặt in. Kết quả tùy thuộc vào cán bộ thuế đánh giá 
mức độ rủi ro của doanh nghiệp.  
Nội dung kiểm tra: quyền sử dụng trụ sở, bảng hiệu, trang thiết bị, hợp đồng 
mua bán. 

Chi phí đi lại 

Giá trên áp dụng cho khách có trụ sở trong thành phố Biên Hòa. Nếu khách 
hàng thuộc chi cục thuế cấp huyện, phụ cấp đi lại cho kế toán viên khoảng 
400.000 – 900.000 cho các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh 
Cửu, Bình Dương, TP. HCM. Các huyện xa hơn như Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long 
Khánh, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc báo giá sau khi khảo sát. 

Hỗ trợ tận nơi 

Khách hàng có yêu cầu hỗ trợ tận nơi như báo giá hoặc giao nhận hồ sơ tận 
nơi, đưa người đi ngân hàng mở tài khoản, thay mặt tiếp cán bộ thuế kiểm 
tra… Nếu không thanh toán trọn gói khi đặt hàng thì sẽ tính chi phí phụ cấp 
nhân viên. 

Dịch vụ kế toán - Báo 
cáo thuế 

Khách hàng có thể thuê Asadona lập báo cáo thuế, khai báo thuế hàng tháng, 
hàng quý, báo cáo tài chính, lập sổ sách kế toán, theo dõi các chính sách thuế, 
đại diện làm việc với cơ quan thuế theo hợp đồng quản lý sổ sách kế toán. Chi 
phí trung bình 1.000.000/tháng. Thanh toán hàng quý. 

 
 
Bảng báo giá này có giá trị từ 01/06/2020 
Người liên hệ báo giá: 
Điện thoại: 
Email: 


