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BÁO GIÁ VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN 

Ngày: _____/____/_____ 

1. Tên công ty. 

Tên tiếng Việt:  ..............................................................................................................................  

Tên tiếng nước ngoài:  ...................................................................................................................  

Tên viết tắt: ....................................................................................................................................  

2. Trụ sở chính: (Ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, tỉnh thành phố). 

  .......................................................................................................................................................  

3. Ngành nghề kinh doanh: 

  ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................  

4. Vốn điều lệ: (Thuế MB: 0-10tỷ # 2tr/năm, >10tỷ # 3tr/năm). 

  .......................................................................................................................................................  

5. Người đại diện theo pháp luật và các chức danh quan trọng:  

 Giám đốc:  ................................................................................................................................  

 Chủ tịch Hội dồng thành viên (HĐQT):  ..................................................................................   

 Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................................   

6. Thông tin về các sáng lập viên: (Địa chỉ gồm 4 cấp: Ấp (Xóm, Thôn, Đội) – Xã – Huyện – Tỉnh 

hoặc Số nhà – Tên Đường – Phường – Quận – Thành phố). 

6.1 Họ và tên: ............................................... Nam/nữ: ................... Vốn góp: ........................ 

Sinh ngày: ............................................... Dân tộc: ................... Quốc tịch: ....................... 

CMND/Hộ chiếu số: ................................. cấp ngày: ......... ......... tại: .................................. 

Hộ khẩu thuờng trú:  ......................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..............................................................................................................................  

6.2 Họ và tên: ............................................... Nam/nữ: ................... Vốn góp: ........................ 

Sinh ngày: ............................................... Dân tộc: ................... Quốc tịch: ....................... 

CMND/Hộ chiếu số: ................................. cấp ngày: ......... ......... tại: .................................. 

Hộ khẩu thuờng trú:  ......................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..............................................................................................................................  

6.3 Họ và tên: ............................................... Nam/nữ: ................... Vốn góp: ........................ 

Sinh ngày: ............................................... Dân tộc: ................... Quốc tịch: ....................... 

CMND/Hộ chiếu số: ................................. cấp ngày: ......... ......... tại: .................................. 

Hộ khẩu thuờng trú:  ......................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..............................................................................................................................  

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN- THUẾ- LUẬT ATL  

   ATL ACCOUNTING - TAX - LAW CO., LTD 
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Quý khách vui lòng lựa chọn các gói dịch vụ sau để được ATL tư vấn và hỗ trợ: 

Giá dịch vụ thành lập công ty (ĐVT: Triệu đ) 
Tiết 

kiệm 
Cơ bản Hỗ trợ 

Hoàn 

chỉnh 
Nhanh Lấy liền 

Giá dịch vụ thành lập công ty 1.800đ 2.200đ 3.800đ 5.000đ 7.000đ 10.000đ 

Thời gian có giấy CNDK kinh doanh 
7 ngày 

lv 

3 ngày 

lv 

3 ngày 

lv 

3 ngày 

lv 

2 ngày 

lv 
1 ngày 

Hoàn chỉnh hồ sơ ĐKKD (điều lệ...) ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

Nộp hồ sơ tại Sở KHĐT ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

Nhận giấy ĐKKD (Mã số Thuế và XNK) ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

Gửi quyền điều lệ + Sổ thành viên + Giấy chứng 

nhận phần vốn góp 
✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

Khắc dấu doanh nghiệp (Dấu nhựa cao cấp) 
 

✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng (Viettinbank CN 

Gia Định)  
✓  ✓  ✓  

 

✓  
 

Cử người đại diện làm kế toán trưởng (có 

chứng chỉ KTT)   
✓  ✓    

Đăng ký thuế ban đầu tại chi cục thuế địa phương 
  

✓  ✓    

Đặt in và thông báo phát hành 01 quyền hóa đơn 

GTGT -3LL (50 số) hoặc hóa đơn điện tử 200 số 

của phần mềm Bkav. 
  

✓  ✓    

Đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông 

tin điện tử Quốc Gia (bắt buộc) 300k  
✓  ✓  ✓    

Đăng ký Token + giấy CNSD chứng thư số 01 

năm để khai báo thuế qua mạng    
✓    

Khai báo thuế của tháng/quý đầu tiên (Không 

phát sinh)    
✓    
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Thông tin người liên hệ:  

Họ tên: ............................................................. 

Số điện thoại: .................................................. 

 

Chuyên viên tư vấn 

 

 

 

Khách hàng 

 

 

 

            Phạm Đình Trọng- 0915.504452 

 

Kèm theo Hợp đồng dịch vụ: 

 

Số: ___________________________ ngày: ______/_____/______ 

 

 

 

Khách hàng:  

Chuẩn bị CMND hoặc Hộ chiếu sao y công chứng không quá 03 tháng của mỗi Thành viên và 

Giám đốc, trường hợp thành viên là pháp nhân thì sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và CMND người được cử đại diện, bản chính Quyết định thành lập, biên bản họp thống nhất 

việc thành lập và tỷ lệ góp vốn (nếu là cty tnhh 2 thành viên hoặc cty cổ phần). 

 

Lưu ý: Năm 2020 được miễn thuế Môn bài cho công ty mới thành lập + chi nhánh + VPDD 


