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BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

SERVICE PROPOSAL 

 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG 

 

 Trước hết, chúng tôi – Công ty TNHH Manabox Việt Nam xin gửi tới Quý công ty lời 

cảm ơn chân thành đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Manabox Việt Nam. Để phục vụ cho 

quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả nhất, chúng tôi xin trân trọng 

gửi tới Quý công ty bản báo giá một số nội dung theo yêu cầu. 

 Quý Công ty vui lòng tham khảo nội dung dưới đây. Trường hợp có các vấn đề cần 

hỗ trợ, Quý Công ty vui lòng liên hệ lại với Manabox Việt Nam theo các thông tin dưới đây: 

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam 

Phòng 701, Tầng 7, Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại:＋84 432 123 450 

Website: http://manaboxvietnam.com 

Thông tin thanh toán dịch vụ: 

Thanh toán qua scan QR code: 

 
TO VALUED CLIENT 

 First of all, we – Manabox Viet Nam Co.,Ltd would like to send you sincerely thank 

for your trust in our services. To assure the effectiveness of the services, we would like to 

send you the proposal.  

 Please kindly refer to below content. In case any problems arise, please contact us 

below with the information below: 

 

Manabox Viet Nam Co.,Ltd  

Room 701, 7th Floor, 3D Building, 3 Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi 

Phone: +84 432 123 450 

Website: www.manaboxvietnam.com 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty! 

Thank you so much for your support! 

http://knowledgebox-japan.com/
http://manaboxvietnam.com/
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 SERVICE PROPOSAL 

Manabox Việt Nam hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá dịch vụ tư vấn thuế như sau: 

Unit: USD 

No Description Amount 

Tư vấn thuế từng lần  
(Tax consulting – Spot support) 

100 

1 

Dịch vụ tư vấn thuế, bao gồm 
- Dựa theo thông tin được cung cấp, 

đánh giá tình hình và đưa ra các 
rủi ro về tình huống liên quan 

- Tham vấn các ý kiến của chuyên 
gia và tìm kiếm các hướng dẫn 
trường hợp tương tự từ các cơ 
quan thuế và đưa ra các phương 
án xử lý 

- Gửi kèm các công văn ý kiến của 
cơ quan ban ngành liên quan (nếu 
có)  

- Gửi kèm mẫu biểu liên quan (nếu 
có) 

 
Tax consulting service 

- Based on provided information, 
give consultancy for the risks 
involved 

- Get relates' opinions, finds 
directions from some tax offices 
and propose the solution for 
handling the situation 

- Provide relevant official letters (if 
any)  

- Provide forms, templates (if any) 
 

 VAT 8% 8 

 Grand total 108 

 

 

 

Thanks and Best Regards, 

Pham Thi Thu Huyen 

http://knowledgebox-japan.com/

