
Gói Cơ Bản (1A)
NỘI DUNG PHÍ TRỌN GÓI

1/ Tư vấn pháp luật về thành lập, xin cấp mã số 
thuế, ra giấy phép kinh doanh.  

2/ Xin cấp dấu tròn (C.A TP), thông báo phát hành 
mẫu dấu 

3/Đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia/ đăng ký 
tài khoản ngân hàng

– Phí Dịch vụ: 200.000

– Phí nhà nước SKHĐT: 200.000-Lệ phí 
đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia 
300.000 - Lệ phí khắc dấu tròn: 450.000

– Tổng phí: 1.150.000 VNĐ

– Gói này Phù hợp cho các công ty chỉ cần dùng dịch vụ làm giấy phép mã số thuế và con dấu tròn. 

– Thời gian: 3 ngày làm việc có MST+ 3 ngày có dấu tròn
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Gói Chuyên Nghiệp (1B)
NỘI DUNG PHÍ TRỌN GÓI

1/ Tư vấn pháp luật về thành lập, xin cấp mã số 
thuế, ra giấy phép kinh doanh.  

2/ Xin cấp dấu tròn (C.A TP), thông báo phát hành 
mẫu dấu 

3/ Đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia/ đăng ký 
tài khoản ngân hàng  

4/ Đăng ký thuế ban đầu tại cục thuế, chi cục thuế

– Phí Dịch vụ: 700.000

– Phí nhà nước SKHĐT: 200.000-Lệ phí 
đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia: 
300.000-Lệ phí khắc dấu tròn: 450.000

Tổng phí: 1.650.000 VNĐ

– Hoàn tất thủ tục thành lập công ty như gói số 1 

–Tiếp theo hoàn tất thủ tục thuế với cơ quan Thuế trong vòng 10 ngày sau khi được cấp GPKD 

– Thời gian: 3 ngày làm việc có MST+ 3 ngày có dấu tròn+ 5 ngày Hồ sơ thuế



QUÀ TẶNG  

Gói Đặc Biết (1C)
NỘI DUNG PHÍ TRỌN GÓI

1/ Nội dung tương tự gói 1A + gói 1B 

2/ Các tiện ích khác để doanh nghiệp đi vào hoạt 
động:   

– Hỗ trợ thông tin quy trình đăng ký, tích hợp tài 
khoản ngân hàng 
– Đăng ký thuế điện tử 
– Xin đặt in hoá đơn 
– In 2 cuốn hoá đơn 1 màu 
– Phát hành hoá đơn 
– Giấy chứng nhận vốn góp hoặc sổ cổ đông. 
– Dấu tên & Chức danh 
– Bảng hiệu tên cty mica kt: 20*30cm

– Phí Dịch vụ: 700.000

– Phí nhà nước SKHĐT: 200.000-Lệ phí 
đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia 
300.000 - Lệ phí khắc dấu tròn: 450.000 -
Phí khác có liên quan: 1,8tr

Tổng phí: 3.450.000 VNĐ

– Hoàn tất thủ tục thành lập công ty như gói số 1.  

– Tiếp theo hoàn tất thủ tục thuế với cơ quan Thuế trong vòng 10 ngày sau khi được cấp GPKD 

– Thời gian: 3 ngày làm việc có MST+ 3 ngày có dấu tròn+ 5 ngày Hồ sơ thuế

- TẶNG 03 THÁNG BÁO CÁO THUẾ  
- MIỄN PHÍ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY NGÂN HÀNG KHI CÓ NHU CẦU  
- Và nằm trong Tóp 30 khách hàng đầu tiên trong tháng được chăm sóc đặc biệt và nhiều 
ưu đãi khác khi Quý khách gọi đến:  
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