DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ
NỘI DUNG
- Tư vấn sử dụng hóa đơn GTGT, Tiếp nhận chứng từ
- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng / quý

CHỨNG TỪ

CHI PHÍ

Không phát sinh

200.000

Phát sinh 1 - 50

500.000

Phát sinh 50 - 100

1.000.000

Trên 100

Thương lượng

- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN ( nếu có ), Lập tờ khai thuế TNCN
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Đại diện làm việc với cơ quan thuế

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
NỘI DUNG
- Kê khai và báo cáo thuế GTGT, Kê khai và báo cáo thuế TNDN
- Kê khai và báo cáo thuế TNCN,
- Tư vấn chứng từ vào – ra để cân đối chi phí
- Tư vấn và cân đối số liệu kế toán giữa doanh thu – chi phí – lợi nhuận
- Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng chuẩn mực
( sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái …)
- Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN

LĨNH VỰC

CHI PHÍ

Thương mại - dịch vụ 500.000-1.000.000
Sản xuất

750.000-2.500.000

Xây dựng

800.000-3.500.000

(Tùy theo số lượng hóa đơn, chứng từ để có mức phí cụ thể)

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NỘI DUNG
Thu thập các chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp
Kiểm tra chứng từ kế toán,
phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán
Loại bỏ, điều chỉnh các chứng từ không phù hợp
Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp
Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán
có liên quan đến kết quả thực hiện.
Lập và báo cáo hồ sơ quyết toán thuế TNCN, TNDN
và lập báo cáo tài chính, In sổ sách kế toán theo quy định

LĨNH VỰC

CHI PHÍ

Thương mại - dịch vụ 300.000 - 800.000

Sản xuất

500.000-1.500.000

Xây dựng

800.000-2.000.000

(Tùy theo số lượng hóa đơn, chứng từ
để có mức phí cụ thể)

