BẢNG BÁO GIÁ

DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁO CÁO SỔ SÁCH
Số: 30/QLKT/BG-ASDN
Asadona có đội ngũ kế toán chăm chỉ và nhiều kinh nghiệm làm việc 24/24 để tư vấn, hỗ trợ khách hàng
trong các vấn để quản lý kế toán, báo cáo và xử lý các công việc về thuế.
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Công việc: Báo cáo, quản lý sổ sách, hoàn
thành Báo cáo tài chính (Trường hợp khách
hàng đang trong thời gian miễn phí 6 tháng)
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Báo cáo, quản lý sổ sách hàng quý của
năm 2020 (bắt đầu từ ngày thành lập đến
hết thời gian miễn phí ) theo quy định của
pháp luật Việt Nam.
Hoàn thành hồ sơ báo cáo tài chính nếu kì
báo cáo nằm trong thời gian miễn phí
Báo cáo, quản lý sổ sách hàng quý
Hoàn thành quản lý sổ sách và hồ sơ báo
cáo tài chính năm 2020 nếu thời gian được
miễn phí nằm trong kì báo cáo tài chính của
năm (bắt đầu từ ngày thành lập đến hết
thời gian miễn phí) theo quy định của pháp
luật Việt Nam.
Phân loại, sắp xếp và đóng cuốn chứng từ.
In ấn đóng cuốn hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Lập các văn bản điều lệ, quyết định bổ
nhiệm, xác nhận vốn góp, hợp đồng lao
động, hướng dẫn: đăng ký tài khoản ngân
hàng, phát hành hóa đơn…
Khách hàng cần cung cấp:
Hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng,
chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp
đồng kinh tế và các loại thông tin khác liên
quan đến hồ sơ kế toán.
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Công việc: Báo cáo, quản lý sổ sách,
hoàn thành Báo cáo tài chính sau 6
tháng

-

Báo cáo, quản lý sổ sách hàng quý
Hoàn thành quản lý sổ sách và hồ sơ báo
cáo tài chính năm 2020 (bắt đầu từ ngày
thành lập đến kì báo cáo tài chính của năm
) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
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Báo cáo, quản lý sổ sách hàng quý (bắt đầu
từ ngày nhận làm báo cáo)
Hoàn thành quản lý sổ sách và hồ sơ báo
cáo tài chính năm 2020 (bắt đầu từ ngày
01/01/2020) theo quy định của pháp luật
Việt Nam.
Phân loại, sắp xếp và đóng cuốn chứng từ.
In ấn đóng cuốn hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Lập các văn bản điều lệ, quyết định bổ
nhiệm, xác nhận vốn góp, hợp đồng lao
động, hướng dẫn: đăng ký tài khoản ngân
hàng, phát hành hóa đơn…
Khách hàng cần cung cấp:
Hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng,
chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp
đồng kinh tế và các loại thông tin khác liên
quan đến hồ sơ kế toán.
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Tổng

Ghi chú:
- Chi phí tư vấn và hỗ trợ công việc quản lý sổ sách, lưu trữ hồ sơ kế toán thanh toán theo quý.
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT khi xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Khách hàng chịu trách nhiệm về tính pháp lý của chứng từ do mình cung cấp.
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