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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Bảng giá dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) cho Doanh nghiệp
1, Nội dung công việc đăng ký
Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hóa các chi phí mà DN thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp cho DN.
2, Thủ tục hồ sơ khi làm hồ sơ đăng ký mới như sau:
- Đăng ký khai trình sử dụng lao động tại phòng lao động của các Quận, Huyện.
- Xin xác nhận Công Đoàn cơ sở hoặc thành lập Công Đoàn cơ sở (nếu đủ điều kiện).
- Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương tại Phòng lao động Quận, Huyện.
- Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN tại phòng BHXH của Quận, Huyện.
3, Bảng giá dịch vụ đăng ký mới trọn gói

Quận, Huyện

Từ 1 đến 4 LĐ

Số lao động
Từ 5 đến 9 LĐ

Trên 10 LĐ

Quận 1, quận 2, quận 3, quận 5, quận 9, quận 10, quận Bình
Thạnh, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức

1,500,000

3,000,000

3,500,000

Quận 4, quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện
Hóc Môn

2,000,000

3,500,000

4,000,000

4, Bảng giá dịch vụ đăng ký mới từng phần

Quận, Huyện
Quận 1, quận 2, quận 3, quận 5, quận 9, quận 10, quận Bình
Thạnh, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức
Quận 4, quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện
Hóc Môn

Đăng ký BHXH Cty
Khai trình lao động + khai báo lao động
ban đầu
tham gia BHXH lần
đầu

Thành lập công
đoàn cơ sở

500,000

1,200,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,700,000

2,500,000

1,500,000

5, Bảng giá chi phí nghiệp vụ phát sinh
Báo tăng/giảm/chốt sổ BHXH theo từng lần phát sinh

300,000 /lần phát sinh

Tính lương hàng tháng theo từng nhân viên - Lập phiếu tính lương
cho từng nhân viên - Lập Đề nghị thanh toán các khoản BHXHBHYT-BHTN + KPCĐ

120,000 /nhân viên

Rà soát Bảng lương - đảm bảo việc tính lương + trích Bảo hiểm +
KPCĐ + Thuế TNCN đúng quy định

500,000 /tháng

Soạn thảo hợp đồng lao động net có Gross up lương

200,000 /nhân viên/lần

Soạn thảo hợp đồng lao động gross

100,000 /nhân viên/lần

6, DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THAY
6.1 Cá nhân (quốc tịch Việt Nam) tự quyết toán
Số lượng chứng từ khầu trừ thuế/thư xác nhận thu nhập

Mức phí

1

500,000 /cá nhân

2

700,000 /cá nhân

Tăng thêm 100.000 đồng cho mỗi chứng khầu trừ thuế/thư xác nhận thu nhập từ tờ thứ 2
6.2Nhóm cá nhân (quốc tịch Việt Nam) tự quyết toán

Đăng ký hệ thống
thang bảng lương

Số lượng cá nhân tự quyết toán
(không phân biệt số lượng chứng từ khấu trừ thuế/thư xác nhận thu
nhập)

Mức phí

2-5

500,000 /cá nhân

6 - 10

450,000 /cá nhân

11 - 15

400,000 /cá nhân

> 15

Thỏa thuận

6.3 Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước
Nếu trước đó, người lao động là người nước ngoài thuộc vào đối tượng
cư trú. Tức là cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công tại Việt Nam
và có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên đồng thời đã đăng ký tạm trú
thì cần phải quyết toán thuế TNCN.
Trước khi về nước, cá nhân có trách nhiệm khai thuế đối với cơ quan
trước khi xuất cảnh. Tổ chức nơi chi trả thu nhập cho cá nhân sẽ được ủy
quyền quyết toán thuế TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu
nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ
ngày cá nhân xuất cảnh.

Mức phí

2,000,000 /lần

6.4 Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài năm đầu tiên và năm tiếp theo
Năm đầu tiên đến và làm việc tại Việt Nam thì kỳ quyết toán đầu tiên là
thời điểm đủ 365 ngày kể từ ngày nhập cảnh => Trường hợp phần mềm
HTKK chưa hỗ trợ tờ khai thì Cá nhân tự lập tờ khai và nộp trực tiếp đến
cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Mức phí

Từ năm thứ 2 trở đi sẽ quyết toán theo thời điểm năm dương lịch => Lưu
ý khấu trừ số thuế đã tạm nộp trong năm đầu tiên có liên quan đến năm
thứ 2

2,000,000 /lần/năm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

