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BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

SERVICE PROPOSAL 
 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG 

TO VALUED CLIENT 

 Trước hết, công ty TNHH Manabox Việt Nam xin gửi tới Quý công ty lời cảm ơn chân 

thành đã tin tưởng dịch vụ. Để quá trình thực hiện dịch vụ thống nhất và hiệu quả, chúng tôi 

xin trân trọng gửi tới Quý công ty bản báo giá theo yêu cầu.  

 First of all, 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. 

Unit: USD 

Description Option 1 Option 2 Option 3 

Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra, thanh tra thuế (Tax Audit Support Service ) 

Trách nhiệm chính thực hiện công việc về liên hệ, giải trình và nhận biên bản thanh tra, kiểm tra 

The main responsibility for performing the work of contacting, explaining and receiving inspection and examination minutes 

* Kiểm soát lại rủi ro thuế trước thanh tra, kiểm tra: Soát xét hồ sơ, sổ sách tại 

doanh nghiệp và đề xuất các điều chỉnh về thuế cũng như biện pháp cải thiện  

- Soát xét bảng tính và tờ khai thuế GTGT 

- Soát xét bảng tính và tờ khai thuế TNCN 

- Soát xét bảng tính và tờ khai thuế TNDN 

- Soát xét bảng tính và tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài  

- Tư vấn các vấn đề liên quan, rủi ro và đề xuất phương án bổ sung 

các tài liệu cần thiết để giảm thiểu rủi ro về thuế 

- Hướng dẫn sắp xếp chứng từ theo thủ tục hợp lý phục vụ thanh tra, 

kiểm tra 

* Re-control tax risks before inspection and examination: Reviewing records 

and books at the company and proposing tax adjustments as well as improvement 

measures 

- Reviewing calculations and VAT declarations 

- Reviewing calculations and PIT returns 

- Review calculations and CIT returns 

- Reviewing calculations and FCT declaration 

- Advise on related issues, risks and propose plans to supplement 

necessary documents to minimize tax risks 

- Guide to arrange documents according to reasonable procedures for 

inspection and examination 

X √ √ 

* Hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thuế:  

- Hỗ trợ cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế trước khi thanh tra 

- Giải trình, đàm phán với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra 

- Hỗ trợ giải thích cho cơ quan thuế sau thanh tra, kiểm tra 

- Hỗ trợ nhận quyết định của cơ quan thuế 

* Support in the tax investigation process: 

- Support to provide documents to tax office before inspection 

- Explain and negotiate with tax office during the inspection process 

- Support to explain to tax office after inspection and examination 

Trực tiếp 

Directly 

Giải trình 

qua khách 

hàng 

Explain 

through 

customers 

Trực tiếp 

Directly 
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- Support to receive decisions of tax office 

* Giải trình sau quá trình kiểm tra thuế 

- Giải thích về tất cả các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình kiểm 

tra, thanh tra với người quản lý của khách hàng 

- Đưa ra kiến nghị để giảm thiểu sai lầm về thuế và tìm giải pháp 

* Explanation after the tax inspection process 

- Explain all problems arising during and after the inspection process 

with the customer's manager 

- Make recommendations to reduce tax mistakes and find solutions 

√ √ √ 

Giá ( không bao gồm VAT) 

Price (Exclude VAT) 

1500 

USD 

4.000 

USD 

6.000 

USD 

Tặng kèm (Free): Được tư vấn, trả lời câu hỏi bởi nhân viên đại lý thuế thông qua email, điện thoại, skype hoặc trực tiếp 

Having Tax Agency support for client’s questions (if any) 
 

Lưu ý: Phí dịch vụ trên không bao gồm các phụ phí (phí ngân hàng, phí taxi, thuế phạt…) 

Note: Above service fee are excluded of OPEs (bank charges, taxi fee, tax penalty…) 

 

Trường hợp có các vấn đề cần hỗ trợ, Quý Công ty vui lòng liên hệ lại với Manabox Việt Nam: 

In case any problems arise, please contact us below with the information below: 

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam  

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

Điện thoại (Phone): ＋84 432 123 450 

Nhân viên tư vấn: Huyền - 0947192091 

Website: http://manaboxvietnam.com 

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

Thank you so much for your support! 
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