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BÁO GIÁ
PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MEINVOICE.VN
Kính gửi: Quý khách hàng!
Công ty CP MISA xin gửi tới Quý khách hàng báo giá phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn như sau:

Gói sản phẩm/dịch vụ

Đơn vị
tính

1. Phí thuê bao hàng năm

Tài
khoản/năm

Đơn giá
(VNĐ)
1.000.000

Mô tả chi tiết
Là khoản phí hàng năm để bảo trì và duy trì hệ thống phần mềm hoạt
động liên tục. Mỗi tài khoản tương ứng một mã số thuế

(VNĐ)
2. Phí sử dụng hóa đơn:
MEI-500

Gói

250.000 Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 500 hóa đơn

MEI-2000

Gói

800.000 Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 2.000 hóa đơn

MEI-10000

Gói

3.000.000 Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 10.000 hóa đơn

3. Các dịch vụ khác:
Miễn phí

Thiết lập mẫu hóa đơn

Mẫu

2.000.000

Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của MISA và không
chỉnh sửa, thay đổi hoặc khách hàng tự thay đổi logo và hình nền
Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của MISA và chỉ thay
đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).

5.000.000 Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm
một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).
Tư vấn thủ tục phát hành
hóa đơn

Gói

3.000.000

Tư vấn các thủ tục lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ
quan thuế (khách hàng trực tiếp đăng ký thủ tục với cơ quan thuế)

Quy định:
 Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng
không hết.
 Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền
thuế GTGT.
 Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!

