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DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI
VINATAX với đội ngũ là các chuyên viên ngành thuế có kinh nghiệm dày dặn về quyết 

toán thuế cùng với các Kế toán trưởng giỏi có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại, xây 

dựng, sản xuất và dịch vụ nhà hàng/ khách sạn, các DN có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp các 

bạn trong việc giảm thiểu rủi ro về thuế và yên tâm trong công tác kế toán. Vinatax không 

những có nhiệm vụ thay mặt Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan về thuế và kế toán với 

các cơ quan quan chức năng mà còn giúp Doanh nghiệp hạn chế một cách tối đa các sai sót và 

rủi ro trong quá trình thực hiện các chính sách thuế và kế toán bởi đội ngũ chuyên gia về thuế, kế 

toán, kiểm toán của Vinatax luôn luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp trong suốt chặng đường 

kinh doanh của mình. Vinatax luôn tự hào là Đại lý thuế hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp 

dịch vụ đại lý thuế, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp và các dịch vụ tài chính khác…Dịch vụ kế 

toán thuế trọn gói của Công ty sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích tối đa với chi phí 

hợp lý nhất.
Với cam kết mang đến khách hàng một dịch vụ uy tín nhất với mức chi phí hợp lý và đảm bảo 
về việc kiểm soát rủi ro về thuế cho khách hang. Gói dịch vụ “ Kế toán thuế trọn 
gói” Vinatax cam kết sẽ làm cho Quý khách hàng yên tâm và không phải lo lắng về các rủ ro 
về thuế trong tương lai. Việc số liệu được cung cấp thường xuyên có kiểm soát, các thủ tục 
về thuế được giải quyết nhanh sẽ được chuyên viên phòng dịch vụ thực hiện một các chuyên 
nghiệp với độ tin cậy lớn nhất, và thời gian nhanh nhất.
I. Nội dung thực hiện dịch vụ:
1. Làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế.
2. Làm thủ tục đăng ký hoá đơn, tư vấn in hoá đơn(hóa đơn điện tử)
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3. Cung cấp phần mềm kế toán theo chuẩn của Bộ Tài chính quy định nhằm mục tiêu kiểm soát 
số liệu và cung cấp số liệu kế toán cho khách hàng tại bất cứ thời điểm nào khi có yêu cầu.
4. Lập và nộp báo cáo gửi cơ quan thuế đúng thời gian quy định: tháng, quý, năm bao gồm:
- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (quý)
- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng(quý)
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng quý
- Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm (Thuế TNDN, TNCN)
5. Lập BCTC, in sổ kế toán theo quy định của Bộ tài chính.
6. Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán (Bao gồm cả kẹp chứng từ gốc và các file tài liệu đi cùng)
7. Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế GTGT(nếu có)
8. Thay mặt DN làm việc với cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm;
9. Hỗ trợ DN làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.
10. Tư vấn chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm, các rủi ro về thuế, kế toán trong quá trình thực 
hiện
11. Lập hồ sơ và giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội hang tháng/ quý/năm

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, Vinatax sẽ kết hợp với doanh nghiệp lập kế hoạch và 
thực hiện công việc rà soát, kiểm tra nhằm xử lý triệt để những vấn đề tồn đọng như tồn kho, 
quỹ tiền mặt, doanh thu chi phí và đặc biệt là thuế GTGT và thuế TNDN, thuế TNCN  đảm bảo 
cho việc cân đối thu chi, lãi lỗ theo từng quý và cho niên độ tài chính cũng như thực hiện đúng, 
đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
II. Phương pháp thực hiện
+ Hàng tháng nhân viên Vinatax sẽ trực tiếp đến doanh nghiệp để thu thập chứng từ (Hóa 
đơn,chứng từ ngân hang, hợp đồng, ... );
+ Phân loại, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc để chuẩn hóa chứng từ theo quy định 
của chính sách thuế và kế toán;
+ Xây dựng hệ thống kế toán mà Doanh nghiệp áp dụng 
+ Lập vào nộp báo cáo thuế hàng tháng/ quý cho cơ quan thuế, nộp thuế điện tử (nếu phát 
sinh) theo đúng nội dung, đúng thời hạn;
+ Tổ chức lưu trữ chứng từ và kẹp file tài liệu;
+ Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, thống kê; cơ quan BHXH;
+ Giải trình các số liệu làm ra khi có yêu cầu của cơ quan thuế cũng như khi thực hiện Quyết 
toán;
+ Tư vấn kịp thời tất cả các vấn đề liên quan đến HĐSXKD của Doanh nghiệp (Chi phí hợp lý, 
chi phí không hợp lý; cách thực hiện, cách giải quyết,…)
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III. Chi phí thực hiện
-  Phí dịch vụ được xác định căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, số lượng nghiệp vụ (chứng từ) 
phát sinh, mức độ xử lý công việc cũng như khâu hoàn thiện chứng từ và thời gian hoàn 
thành...
-  Phí dịch vụ được tính theo tháng:   Từ 500.000 – 5.000.000 VND/Tháng
Trong quá trình sử dụng gói “Dịch vụ kế toán trọn gói”, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí 
10/24 cho Quý khách hàng khi gặp phải vấn đề liên quan đến thuế và kế toán. Các quy 
định về kế toán, về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh 
nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với văn bản pháp luật.


