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DỊCH VỤ G04 - HOÀN THIỆN SỔ SÁCH & BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của iSmart và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
1 Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
2 Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ
"ISMART CHỊU TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI VỀ CHẤT LƯỢNG
3 Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
DỊCH VỤ CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU SAI SÓT"
4 Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực
5 Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
6 Lập báo cáo tài chính năm
7 Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm

CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ KIÊM ĐƠN ĐẶT HÀNG
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Thương mại, dịch vụ, tư vấn
Sản xuất - Gia công
Xây dựng - Lắp đặt thiết bị
Số lượng chứng từ/năm
Phí dịch vụ (VND/năm)
Phí dịch vụ (VND/năm)
Phí dịch vụ (VND/năm)
(Hóa đơn đầu vào + Hóa đơn đầu ra + Giấy báo nợ + Giấy báo có)
Từ
Đến
Từ
Đến
Từ
Đến
Từ
Đến
2,500,000
3,500,000
3,500,000
4,900,000
4,900,000
7,900,000
0
10
3,650,000
4,500,000
5,150,000
5,900,000
8,150,000
9,900,000
11
30
4,650,000
6,000,000
6,150,000
7,900,000
10,050,000
13,500,000
31
50
6,150,000
8,000,000
8,150,000
9,900,000
13,650,000
18,500,000
51
80
8,150,000
10,000,000
10,150,000
12,000,000
18,650,000
22,500,000
81
100
10,150,000
15,000,000
12,150,000
18,000,000
22,650,000
28,500,000
101
200
15,150,000
20,000,000
18,150,000
25,000,000
28,650,000
35,000,000
201
300
20,150,000
25,000,000
25,150,000
30,000,000
35,150,000
39,000,000
301
400
25,150,000
30,000,000
30,150,000
40,000,000
39,150,000
45,000,000
401
500
Từ 501
Mỗi chứng từ tính 20.000đ
Mỗi chứng từ tính 35.000đ
Mỗi chứng từ tính 45.000đ
Giấy báo có, giấy báo nợ là một loại chứng từ của Ngân hàng ghi rõ nội dung phát sinh trên tài khoản của những ai (cá nhân, doanh nghiệp..)
mở tài khoản tại NH đó.
+ Giấy báo có là Giấy báo cho chủ tài khoản có thêm một khoản tiền vào trong tài khoản của chủ tài khoản. (Như tiền ai chuyển đến, lãi tiền gửi...)
+ Giấy báo nợ là Giấy báo cho chủ tài khoản biết đã giảm đi trong tài khoản của mình một khoản tiền. (Như báo đã chi thanh toán tiền hàng cho
doanh nghiệp A, báo đã chi trả nợ vay…)
Đơn giá trên chưa bao gồm tiền thuế GTGT và chi phí in ấn
Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng khách hàng
Doanh nghiệp phát sinh cùng lúc nhiều loại doanh thu (Thương mại, dịch vụ, tư vấn, sản xuất - gia công, xây dựng - lắp đặt thiết bị,…), phí dịch vụ
sẽ được tính dựa trên loại doanh thu phát sinh nhiều chứng từ nhất.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
ĐẠI DIỆN ISMART
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)

