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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ONE IBC
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Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam.
2014 - 2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. “One IBC” là mạng lưới One IBC và/hoặc một hay nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt.
Vui lòng truy cập www.oneibc.com/structure để biết thêm chi tiết.

1. Phí dịch vụ thành lập
công ty tại Singapore
2. Phí dịch vụ hỗ trợ mở tài
khoản ngân hàng cho công ty
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4. Phí dịch vụ kế toán và báo
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5. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký
nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ
6. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký giấy
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thương mại điện tử
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Bảng giá dịch vụ One IBC

Singapore

1. Phí dịch vụ thành lập công ty tại Singapore
Thành lập công ty

Phí (USD)

Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân (Private Limited by Shares)
Dịch vụ (năm thứ 1)

799

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

699

Chính phủ hàng năm

1.695

Công ty TNHH Cổ phần Đại Chúng (Public Limited by Shares)
Dịch vụ (năm thứ 1)

2.490

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

2.390

Chính phủ hàng năm

2.100

1.1. Dịch vụ giám đốc địa phương
Theo quy định của cơ quan đăng ký doanh nghiệp tại Singapore, một công ty thành
lập tại Singapore bắt buộc phải có tối thiểu 01 giám đốc là công dân có quốc tịch
Singapore hoặc người nước ngoài nhưng sở hữu Employment Pass (thị thực làm
việc)/ thẻ Permanent Resident – PR (thường trú dân) tại Singapore. One IBC chúng tôi
sẵn sàng cung cấp dịch vụ giám đốc chuyên nghiệp làm đại diện cho doanh nghiệp
với các lợi ích sau:
Danh tính của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối và bảo mật khỏi hồ sơ
công khai.
Bảo mật thông tin của quý khách (số hộ chiếu, tên, địa chỉ, v.v.) tuyệt đối trong
cấu trúc công ty của quý khách với Chính phủ.
Không can thiệp vào bất kỳ hoạt động, quyền lợi của công ty quý khách thông
qua Giấy ủy quyền (POA) và Ủy quyền sở hữu (DOT).
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Bảng phí dịch vụ
Dịch vụ

Phí (USD)

Giám đốc là người Singapore

990

Giám đốc danh nghĩa

699

Cổ đông danh nghĩa

699

Giấy ủy quyền (POA)
Có chữ ký của giám đốc danh nghĩa

499

Giấy ủy quyền có chứng nhận của công chứng viên

499

Ủy quyền sở hữu (DOT) được chứng nhận bởi công chứng viên

599

Giấy ủy quyền được chứng thực bởi tòa án tối cao (Apostille)

599

Phí dịch vụ được tính hàng năm.
Phí dịch vụ không bao gồm phí gửi tài liệu bản gốc của giấy ủy quyền và xác
nhận cổ đông danh nghĩa đến địa chỉ cư trú của quý khách.
Quý khách có thể mở tài khoản ngân hàng cho công ty của mình với giấy ủy
quyền (POA) và ủy quyền sở hữu (DOT) mà chúng tôi cung cấp.
Chứng nhận của công chứng viên hoặc Apostille(1) là bắt buộc đối với các dịch
vụ giám đốc/cổ đông danh nghĩa khi mở tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông,
Vương quốc Anh và Singapore.
Apostille là một loại giấy chứng nhận xác thực chữ ký trên một giấy tờ, tài liệu được công nhận bởi
117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Apostille được chứng nhận và hợp pháp hóa các tài liệu
của doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện bởi tòa án tối cao của nước sở tại.
(1)

1.2. Báo cáo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp hàng năm (Company Renewal)
Loại hình doanh nghiệp

Phí (USD)

Ngày báo cáo

2.884 USD
Công ty TNHH Cổ Phần
Tư nhân
(Private Limited by Shares)

Bao gồm:

• Phí dịch vụ: 699 USD
• Phí chính phủ: 1.195 USD
• Giám đốc là công dân
Singapore: 990 USD

1 năm sau ngày thành lập
doanh nghiệp.

4.980 USD
Công ty TNHH Cổ Phần
Đại Chúng
(Public Limited by Shares)

Bao gồm:

• Phí dịch vụ: 2.390 USD
• Phí chính phủ: 1.600 USD
• Giám đốc là công dân
Singapore: 990 USD

1 năm sau ngày thành lập
doanh nghiệp.
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Phí chính phủ có thể thay đổi hàng năm, được ban hành bởi Hội đồng lập pháp
Singapore và thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phí dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
cho công ty tại Singapore
Chúng tôi hỗ trợ mở tài khoản cho các
doanh nghiệp tại Singapore với các
ngân hàng uy tín. Chuyên viên tư vấn
của chúng tôi giúp quý khách sắp xếp
và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết giúp
cho việc mở tài khoản ngân hàng dễ
dàng và nhanh chóng.

2.1. One IBC hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại Singapore
Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Singapore, bắt buộc chủ tài khoản công ty
gặp mặt trực tiếp nhân viên ngân hàng. Chuyên viên của chúng tôi sẽ sắp xếp thời
gian cho quý khách gặp mặt trực tiếp nhân viên ngân hàng tại văn phòng công ty
chúng tôi tại Singapore và hỗ trợ quý khách các thủ tục cần thiết cho việc mở tài
khoản dễ dàng và nhanh chóng.
Tên ngân hàng

Phí dịch vụ (USD)

HSBC Singapore Ltd

299

DBS Bank Limited

299

OCBC Bank

299

Standard Chartered Bank Limited

299

Maybank

299

United Overseas Bank Limited Co. (UOB)

299

Bên cạnh hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại Singapore, chúng tôi còn hỗ trợ quý khách
mở tài khoản ngân hàng ở những quốc gia khác theo mong muốn của quý khách.
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2.2. One IBC hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại các quốc gia khác
Tên quốc gia

Tên ngân hàng

Phí dịch vụ (USD)

CIM Banque

499

Banque Heritage Bank

499

Belize Bank International

499

Atlantic International
Bank Limited

499

Caye International Bank

499

Puerto Rico (Mỹ)

Euro Paciﬁc Bank

499

Saint Kitts and Nevis

Bank of Nevis International

499

Saint Lucia

Bank of Saint Lucia
International

499

Standard Bank
Mauritius Limited

999

MauBank Ltd

1200

Bank One

1200

Switzerland

Belize

Mauritius

3. Phí dịch vụ văn phòng tại Singapore
Chúng tôi cung cấp cho quý khách
dịch vụ văn phòng với các tiện ích
có sẵn để làm việc, gặp gỡ khách
hàng và đối tác tại văn phòng
trung tâm, uy tín của chúng tôi
tại Singapore với các gói dịch
vụ văn phòng như sau:

3.1. Dịch vụ văn phòng tiện ích
Thời gian hợp đồng

Phí dịch vụ (USD/tháng)

3 tháng

159

6 tháng

149

12 tháng

136
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07

2014 - 2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. “One IBC” là mạng lưới One IBC và/hoặc một hay nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.oneibc.com/structure để biết thêm chi tiết.

3.2. Dịch vụ bàn làm việc riêng
Thời gian hợp đồng

Phí dịch vụ (USD/tháng)

3 tháng

399

6 tháng

369

12 tháng

329

3.3. Dịch vụ văn phòng chia sẻ
Thời gian hợp đồng

Phí dịch vụ (USD/tháng)

01 ngày

29 USD/người/ngày

05 ngày

135 USD/người/05 ngày

Tháng

499 USD/người/tháng

3.4. Dịch vụ cho thuê phòng họp
Thời gian sử dụng

Phí dịch vụ (USD)
79

01 giờ

159

½ ngày

4. Phí dịch vụ kế toán và báo cáo tài chính cho công ty tại Singapore
4.1. Phí dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán
Các công ty Singapore được yêu cầu lưu trữ hồ sơ kế toán và chứng từ kế toán phù hợp
theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính Singapore (SFRS).
Các chuyên gia chúng tôi sẽ hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kế toán thông qua hệ thống
phần mềm kế toán của chúng tôi. Phí dịch vụ kế toán được tính dựa trên số lượng giao
dịch như sau:
Số lượng giao dịch
< 30

650

30 đến 59

750

60 đến 99

1.050

100 đến 119

1.210

120 đến 199

1.450

200 đến 249

1.520

250 đến 349

2.025

350 đến 449

2.830

450 trở lên
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Phí dịch vụ USD

Liên hệ để có giá chính xác
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4.2. Phí dịch vụ báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đến Cơ quan Quản lý
doanh nghiệp và Kế toán tại Singapore
(ACRA)

Từ 495 USD

4.3. Phí dịch vụ kiểm toán
ACRA không yêu cầu các công ty tư nhân nhỏ nộp báo cáo tài chính đã được kiểm
toán nếu họ đáp ứng hai trong ba tiêu chí sau:
Tổng doanh thu hàng năm từ năm tài chính vừa qua dưới 10 triệu đô la
Singapore.
Tổng tài sản từ năm tài chính vừa qua dưới 10 triệu đô la Singapore.
Tổng số nhân viên trong năm tài chính vừa qua ít hơn 50.
Các trường hợp còn lại sẽ thực hiện kiểm toán theo quy định và chúng tôi sẽ có
chuyên viên kiểm toán thực hiện và cung cấp giá chi tiết cho quý khách.

5. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ
Phí dịch vụ

Phí chính phủ

Thời gian thực hiện

299 USD

251 USD

6 tháng

6. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký giấy phép kinh doanh
trong một số ngành nghề có điều kiện
Tên giấy phép

Phí dịch vụ (USD)

Thời gian thực hiện

Giấy phép khai thác dịch
vụ viễn thông trên nền
tảng Internet (SBO)

4.900 USD

10 ngày

Giấy phép hướng dẫn
kinh doanh trong lĩnh
vực tiền tệ

4.500 USD

7 ngày

7. Dịch vụ mở tài khoản thương mại điện tử
Phí dịch vụ của chúng tôi cho mở tài khoản thương mại điện tử là 99 USD

8. Phí dịch vụ tại các nước có liên quan
Ngoài mở công ty tại Singapore, chúng tôi còn hỗ trợ quý khách mở các công ty tại
các quốc gia khác với phí dịch vụ như sau:

Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam
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Hồng Kông
Thành lập công ty

Phí dịch vụ (USD)

Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân (Private Limited by Shares)
Dịch vụ (năm thứ 1)

799

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

599

Chính phủ hàng năm

277

Vương quốc Anh (United Kingdom - UK)
Thành lập công ty

Phí dịch vụ (USD)

Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân (Private Limited Company)
Công ty TNHH Cổ phần Đại Chúng (Public Limited Company)
Công ty TNHH hợp danh (LLP)
Dịch vụ (năm thứ 1)

534

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

434

Chính phủ hàng năm

565

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
Thành lập công ty

Phí dịch vụ (USD)

Công ty kinh doanh quốc tế (IBC)
Dịch vụ (năm thứ 1)

1.499

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

1.399

Chính phủ hàng năm

1.350

Khu thương mại Tự do - RAK
Dịch vụ (năm thứ 1)

1.999

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

1.899

Chính phủ hàng năm

1.350

Khu thương mại Tự do - Dubai (Dubai Multi Commodities Centre)

10

Dịch vụ (năm thứ 1)

3.399

Dịch vụ (năm thứ 2 trở đi)

3.299

Chính phủ hàng năm

8.988
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Quy trình
thành lập công ty tại

Singapore
One IBC Việt Nam rất hân hạnh được hỗ trợ quý khách thành lập công ty tại Singapore
với trình tự phối hợp thực hiện dịch vụ cho khách hàng như sau:
Xác định nhu cầu
của khách hàng

Báo cáo hàng
năm:
Báo cáo thuế,
báo cáo tài
chính, gia hạn
doanh nghiệp tại
nước sở tại.

Thành lập
doanh nghiệp

Hỗ trợ suốt quá
trình hoạt động

Mở tài khoản
ngân hàng

Tùy thuộc vào từng nhu cầu của quý khách hàng, One IBC Việt Nam hỗ trợ quý khách
hoàn tất dịch vụ một cách nhanh chóng và tốt nhất.
Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam
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Điều kiện để thành lập một công ty tại Singapore:
Tối thiểu phải có một
cổ đông.

Tối thiểu phải có một
giám đốc có quốc
tịch Singapore.

Công ty phải có một
địa chỉ đăng ký tại
Singapore.

Vốn điều lệ tối thiểu
là 1 đô la Singapore.

Yêu cầu phải có một
công ty thư ký và bắt
buộc phải là cá nhân sinh
sống tại Singapore, có
giấy phép hành nghề.

Yêu cầu hồ sơ để thành lập công ty tại Singapore:

Singapore

12

1

Hộ chiếu của mỗi cổ
đông/chủ sở hữu và
giám đốc

2

Bằng chứng về địa chỉ
cư trú của từng giám
đốc và cổ đông

3

Ba tên công ty đề xuất có
hậu tố "Pte.Ltd" theo yêu cầu
của chính phủ Singapore

4

Cấu trúc vốn, tổng quan về
doanh nghiệp dựa theo
biểu mẫu được cung cấp
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One IBC hỗ trợ quý khách thành lập công ty tại Singapore
với 5 bước đơn giản như sau:
Bước

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Mô tả

TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng
các thông tin cần thiết.
Bước 1

Bước 2

One IBC
Khách hàng

Khách hàng

10 phút

Phụ thuộc vào
thời gian khách
hàng cung cấp
đầy đủ hồ sơ

Điền thông tin theo mẫu
trực tuyến của chúng tôi để
thành lập công ty tại
Singapore.
Gửi cho chúng tôi những hồ
sơ cần thiết như: bản sao hộ
chiếu (hoặc thẻ căn cước đối
với người Singapore), giấy tờ
chứng minh địa chỉ cư trú
(hóa đơn điện nước hoặc bản
sao kê tài khoản ngân hàng).

THỰC HIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 3

Bước 4

One IBC

One IBC

30 phút

Đăng ký tên công ty.
Chuẩn bị các tài liệu cần
thiết theo yêu cầu của cơ
quan quản lý doanh nghiệp.

20 phút

Tiến hành nộp hồ sơ thành
lập công ty đến Cơ quan
đăng ký doanh nghiệp tại
Singapore để thành lập công
ty cho quý khách

SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 5

One IBC

30-60 phút

Khách hàng sẽ nhận được
các tài liệu pháp lý bao gồm:
Giấy chứng nhận thành lập,
Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, Bản điều lệ của
công ty, v.v.
Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho
việc mở tài khoản ngân hàng
và gửi lại cho khách hàng.
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One IBC giúp quý khách thành lập công ty tại Singapore và các dịch vụ hỗ trợ liên
quan nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Với những lợi thế mà chúng tôi có
được:
Tư vấn, hỗ trợ tận tình với chi phí hợp lý
Hiểu biết về luật pháp nước ngoài cũng như tại Singapore
Chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm
Khách hàng hoàn toàn yên tâm với dịch vụ mà chúng tôi mang lại. Hãy liên hệ các
chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ.

Bảng giải thích thuật ngữ liên quan
Tên thuật ngữ (Tiếng Anh)

Tiếng Việt

Private Limited by Shares

Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân

Public Limited by Shares

Công ty TNHH Cổ phần Đại Chúng

Employment Pass

Thị thực làm việc tại Singapore

Permanent Resident (PR)

Thường trú dân tại Singapore

Power of Attorney (POA)

Giấy ủy quyền

Declaration of Trust (DOT)

Ủy quyền sở hữu

Apostille

Apostille là một loại giấy chứng thực chữ ký
trên một giấy tờ, tài liệu được công nhận bởi
117 quốc gia và vùng lãnh thổ. Apostille
được chứng nhận và hợp pháp hóa các tài
liệu của doanh nghiệp và cá nhân được
thực hiện bởi tòa án tối cao của nước sở tại.

Singapore Financial Reporting
Standards (SFRS)

Chuẩn mực báo cáo tài chính tại
Singapore

The Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ACRA)

Cơ quan quản lý về kế toán và doanh
nghiệp của chính phủ Singapore (ACRA).

United Arab Emirates (UAE)

Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

International Business Company (IBC)

Công ty kinh doanh quốc tế

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

Khu thương mại Tự do - Dubai

RAK Free Zone

Khu thương mại Tự do - RAK
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Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả cao là những giá trị mà chúng tôi mang
đến cho quý khách hàng. Cám ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ tại
One IBC. Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ quý khách trong suốt
quá trình từ thành lập công ty tại nước ngoài đến các đến các dịch vụ
hỗ trợ liên quan. Giúp quý khách luôn yên tâm và tập trung nhiều thời
gian vào công việc kinh doanh của mình. Mọi thủ tục, quy trình thực
hiện đã có chuyên gia của One IBC hỗ trợ và thực hiện một cách
nhanh chóng, kịp thời cũng như tuân thủ các yêu cầu, quy định của
nước sở tại mà quý khách sở hữu công ty.
Chất lượng dịch vụ là ưu tiên hàng đầu tại One IBC:
Chúng tôi luôn tận tâm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng.
Hỗ trợ tối đa cho khách hàng khi thành lập công ty ở các nước.
Chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty tại
nhiều quốc gia trên thế giới.
Chúng tôi tư vấn, trợ giúp quý khách trong việc dễ dàng mở tài khoản
ngân hàng cho doanh nghiệp tại nước ngoài.
Sở hữu ngay công ty tại Singapore một cách dễ dàng với chi phí hợp
lý tại One IBC, giúp quý khách thuận tiện trong công việc kinh doanh,
mở rộng thị trường ra nước ngoài, nhận được nhiều chính sách ưu đãi
mà chính phủ Singapore mang lại. Bên cạnh đó, văn phòng công ty
tại trung tâm kinh doanh của Singapore và chuyên viên của chúng tôi
sẵn sàng hỗ trợ quý khách.
Trân trọng cảm ơn các Quý khách hàng!
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH One IBC Việt Nam
MST: 0315583926
Địa chỉ: Toà nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn Phát,
Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM, Việt Nam.
Hotline: 18006758
Mobile/Zalo/Viber/WhatsApp: +84 848777768
Website: www.oneibc.com
Email: vietnam@oneibc.com
Fanpage: fb.com/oneibcvn

Văn phòng tại Singapore (One IBC Pte. Ltd)
1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Ofﬁce
Tower 1, Singapore, 048616.
Mobile/WhatsApp: +65 932 77 999
Văn phòng tại Hồng Kông (One IBC Limited)
Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen's
Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.
Mobile: +852 3051 9188
WhatsApp/Viber/WeChat: +852 9243 0936
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