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DỊCH VỤ KẾ TOÁN 599K

Giải quyết VẤN

ĐỀ LỚN bằng CHI PHÍ SIÊU NHỎ

CHI PHÍ THẤP VÀ ỔN

XỬ LÝ TOÀN DIỆN

TIỆN ÍCH CỰC LỚN

ĐỊNH
MỌI VẤN ĐỀ
 KHÔNG áp mức phí theo

 Chúng tôi có hệ thống dịch vụ

 Support miễn phí toàn bộ các vấn đề

số lượng hóa đơn/chứng từ

pháp lý và kế toán từ 2008. Đội

pháp lý, thuế, hóa đơn phát sinh trong

như Dịch vụ kế toán thông

ngũ của chúng tôi gồm cả Luật sư

suốt quá trình hoạt động của bạn. Từ

thường. Không đặt từ “chỉ

và Kế toán.

thành lập công ty, xin giấy phép con,

từ” cạnh số tiền phí dịch vụ.
TOÀN

BỘ

ĐỘI

NGŨ

CHÚNG TÔI trở thành
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN –
THUẾ của BẠN
Chỉ với: 599.000đ/tháng

công bố sản phẩm, quảng cáo –
Do đó, chúng tôi đủ năng lực để
làm chuẩn chỉnh hồ sơ kế toán của
Công ty bạn, và giải quyết mọi
biến cố hay các cuộc làm việc với

khuyến mại, hợp đồng, tranh chấp,
hoàn thuế, làm việc với công an, với
cơ quan quản lý thị trường, với hải
quan,…

cơ quan thuế phát sinh trên thực
tế

NHỮNG VIỆC CHÚNG TÔI SẼ LÀM CHO BẠN:
+ Thực hiện toàn bộ công việc về đặt in và phát hành hóa đơn;
+ Hàng tháng/quý, nhận bàn giao chứng từ về hạch toán;
+ Lập và gửi các tờ khai thuế theo quy định của cơ quan quản lý thuế;
+ Tư vấn cho doanh nghiệp về luật thuế áp dụng tại DN;
+ Lập và gửi báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN;

+ In sổ sách chứng từ bản cứng bàn giao cho khách hàng khi kết thúc năm tài chính;
+ Trực tiếp giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi phát sinh;

CAM KẾT từ chúng tôi:
 Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung tư vấn;
 Chịu trách nhiệm với mọi vấn đề xử phạt thuế nếu do sai sót nghiệp vụ của chúng tôi gây ra;

QUÀ TẶNG từ chúng tôi:
 Tư vấn và thực hiện các công việc đăng ký Bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 Tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý Doanh nghiệp miễn phí và vĩnh viễn;
 Hỗ trợ miễn phí kết nối đối tác, nguồn hàng;
 Bộ code website hoàn chỉnh;
 Đại diện làm việc với các cơ quan nhà nước (như Hải quan, Quản lý Thị trường, Công an Kinh tế, Tòa
án…) khi bạn có nhu cầu (Mức phí có thể phát sinh theo trường hợp cụ thể);
 Tư vấn miễn phí và đào tạo xây dựng hệ thống Automation Business;
 Tư vấn miễn phí các giải pháp và chiến lược truyền thông;

VỀ CHÚNG TÔI:
Đôi nét về chúng tôi: http://luatleto.vn - http://luatleto.com
Đôi nét về người phụ trách chuyên môn của chúng tôi: http://luatleto.vn/profile/trankien/

Ngay đến đây, bạn chưa cần phải vội vàng quyết định điều gì cả! Chúng ta nên có một cuộc gặp mặt để
bạn hiểu rõ hơn những điều tuyệt vời chúng tôi sẽ làm cho bạn.

Chỉ cần để lại tin nhắn qua hotline: 0972768558 với nội dung: “Tôi muốn café về kế toán thuế”.
Chúng tôi sẽ liên lạc ngay, và chúng tôi cũng sẵn lòng mời bạn ly café để chúng ta có thể tương tác với
nhau nhiều hơn!
Đừng ngại hay tiếc thời gian cho việc này! Dù hợp tác hay không, Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm
uổng phí 30 phút uống café của bạn! Và dù hợp tác hay không, chúng tôi vẫn luôn sẵn lòng nhấc máy, tư
vấn, trả lời support cho bạn bất cứ vấn đề Kế toán hay Pháp lý nào Công ty bạn gặp phải trên thực tế!

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI
LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – THUẾ CHO BẠN

