
 
 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2022 

Áp dụng cho các tỉnh/thành phố tại Việt Nam (trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh) 

Thành lập Công ty là bước đi đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp, chúng tôi xin gửi 

lời chúc tốt đẹp và thành công tới quý khách hàng, cảm ơn quý khách hàng đã quan 

tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá dịch vụ Thành lập công ty để quý 

khách tham khảo và lựa chọn. 

GÓI 1 

1.700.000 VND 

 

GÓI 2  

3.500.000 VND 

GÓI 3  

(Thỏa thuận)  

 

KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đã bao gồm MST); 

- Công bố thông tin Doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia; 

- Dấu tròn công ty; 

- Tặng 01 dấu chức danh (dấu tên); 

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp lưu nội bộ; 

 

Lưu ý quan trọng: 

 

- GÓI 1: Khách hàng trực tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở 

kế hoạch đầu tư; 

 

- GÓI 2: Luật Hoàng Phi trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp 

dụng cho các tỉnh liền kề Hà Nội và Hồ Chí Minh) 

 

- GÓI 3: Áp dụng cho các tỉnh/thành phố không liền kề Hà Nội và Hồ Chí Minh, 

tùy thuộc vào từng yêu cầu của khách hàng/vị trí địa lý sẽ có mức chi phí khác 

nhau. 

 
Các trường hợp khác có thể phát sinh thêm phí dịch vụ (nếu có): 

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký > 99 mã ngành: phí dịch vụ tăng lên 100.000 đồng;  



 
 

 

- Số lượng thành viên/ cổ đông công ty từ 6 người trở lên: phí dịch vụ tăng lên 200.000 

đồng; 

- Trường hợp công ty có hơn 1 người đại diện theo pháp luật: phí dịch vụ tăng lên 100.000 đồng  

- Có thành viên, cổ đông là pháp nhân góp vốn: phí tăng thêm 200.000 đồng/ 1 pháp nhân; 

DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN SAU THÀNH LẬP CÔNG TY 

 

Công việc Chi phí 

(VND) 

Ghi chú 

Dấu tròn công ty 

 

600.000 Dấu thứ hai công ty 

Dấu chức danh 

 

150.000 250.000/02 dấu 

Chữ ký số (Gói 3 năm) 

+ 500 số hóa đơn  

 

2.500.000 Nhà cung cấp Fastca 

Chữ ký số (Gói 3 năm) 

+ 500 số hóa đơn  

 

3.500.000 Nhà cung cấp Viettel 

 

DỊCH VỤ THUẾ DOANH NGHIỆP 

 

Kê khai và nộp thuế 

tháng/quý 

 
Từ 490.000 VNĐ/01 tháng 

Lập hồ sơ, sổ sách, báo cáo 

thuế và lưu trữ theo quy 

định pháp luật 

 

Từ 490.000 VNĐ/01 tháng 

Báo cáo tài chính cuối năm Từ 1.900.000 VNĐ/01 năm 

Lưu ý:  Chi phí nêu trên KHÔNG bao gồm thuế VAT; 

Trong trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn, giải đáp thắc mắc hoặc quyết định sử 

dụng dịch vụ của công ty, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ chi 

tiết như sau: 



 
 

 

- Văn phòng Hà Nội: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội 

Tel: 024.62852839 – Emai: lienhe@luathoangphi.vn 

Hotline: 0981.378.999 (hỗ trợ tư vấn 24/7) 

- Văn phòng Hồ Chí Minh:  Phòng 16.12 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, 

số 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Tel: 028.73090.686 - Emai: lienhe@luathoangphi.vn 

Hotline: 0981.393.686 (hỗ trợ tư vấn 24/7) 
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