SOKEHOA "
TRUNG T

\ HANOI
NVV

CONGHOAXAHOICHUNGHiAVI1TNAM
Dc 1p — Tr do — Hinh phiIc

OO4VK VVVP HVO V

• HNQ'
PHU LUC
ij giá dlch vii tur vn dãng k doanh nghip

(kern theo Quyêt djnh sóil'i.71QD-HTDN ngày O.i'./../2 019 cza Trung tarn)
STT
I
1
2
3

4

5
6
7
8
H

1
2
3

4

III

Noi dung

Mñcgiá dich vu
(dong/ho soS)

Ghi chu

Ap diing dôi vói doanh nghip nhô và vña
Dâng k thành 1p doanh nghip, dàng k hoat dng
cüa chi nhánlVvän phOng dai din + Cong b
ni dung däng k doanh nghip
Dang k thay di ni dung dang k) doanh nghip
Thay di ni dung däng k hot dng cüa chi nhánh /
van phông di dinIdja diem kinh doanh. Däng k
hott dng cüa dja dim kinh doanh
T.m ngrng hott dng, hot dng tth 1ai triiâc th?ñ
hn cüa doanh nghip, chi nhánh, van phOng ctai
din, dja diem kinh doanh.
Thông báo si:r ding/ thay di mu con du
Thông báo thay di thông tin dang k)' thu
Giãi th doanh nghip, Chm dirt hot dng cüa chi
nhánhlvän phông di din + Trã du tai c quan
Cong an cong an + Cong bô Quyêt djnh giãi the
Chuyn di Ioi hInh doanh nghip (trtr chuyn di
cO ph.n hóa doanh nghip nhà nixâc).
Các doanh nghip khác: Ngãn hang, các to chfrc
tin ding, to chfrc khoa hQc cong nghip và các
doanh ngh khác (trfr các doanh nghip tii miic I)
Dang k thành 1p doanh nghip, dang k hoat dng
cüa chi nhanhlvän phOng dai din + Cong bô
ni dung dang k doanh nghip
Däng k thay di ni dung däng k doanh nghip
Thay dë,i ni dung dang k hoat dng cUa chi nhánh /
van phông dai din/dja diem kinh doanh. Dàng k
hoat dng cüa dja dim kinh doanh
Giái th doanh nghip, Chum dirt hot dng cüa chi
nhanhlvän phOng dai din + Trá du ti ca quan
Cong an cong an + Cong bô Quyêt djnh giãi the
Chào ban c phn riêng lé, Tách giy chfrng nhãn
.
.
dau tir; chuyen doi co phan boa doanh nghiep nha
. .
nircrc, chia, tach, sap nhp, hçrp nhat doanh nghiçp
và mt so trirô'ng hop dc biét khác.
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Theo khoi hro'ng cong viec
va thoa thuan vai doanh
g 1

*Ghj chü:
- Thc hin djch vy các thz tyc trên bao gôm: Tw van, sogn tháo hoso, n5p và nhn kêt
qua tgi cc, quan DKKD, trá kêt qua qua Bzru din (dôi vái doanh nghip có nhu câu
nhan kêt qua tgi nhà hogc try sá cong ty).
- Giá thu djch vy tren chwa bao gôm thuê VAT và phI l phi phái nap cc' quan nhà
nu-ác.
- Dot vái trwôig hcip thay dOt nat dung dàng kj doanh nghiep ('muc 2,), giá dich vy trén
chi áp dyng d6i vat h'p dng thtc hin 01 ('mat,) nat dung thay ddt. Trwông hcrp doanh
nghip hO sung them nai dung thay d'Oi thI môt mat nai dung thay dôi sê cong them
200.000 dông phi dich vy.
- Th&i gian thcc hin: Theo quy djnh cza cc' quan Nhà nzthc.

