Mẫu số: HILO - 3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HILO INVOICE
Số:

………Hilo2020

I. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp
Thông tin về tổ chức doanh nghiệp (Thông tin xuất hóa đơn)
Tên Công Ty:

.............................................................................................................................................................

Địa chỉ:

.............................................................................................................................................................................................................

Mã số thuế:

.........................................................................................................
Số điện thoại:
..........................................................................................

Người đại diện pháp luật:

.........................................................................................................
Chức vụ:
..........................................................................................

Thông tin liên hệ (Thông tin gửi hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan)
Người liên hệ:

..........................................................................................................
Số điện thoại:

..........................................................................................

Địa chỉ :

.............................................................................................................................................................................................................

II. Đăng ký sử dụng gói dịch vụ “Hóa đơn điện tử Hilo Invoice”:

Đ.Ký

Tên gói
dịch vụ

Số lượng
hóa đơn

Giá gói

Phí khởi
tạo lần đầu

Nội dung gói sản phẩm

(VNĐ)

Hilo-100

100

300,000

500,000

Không thu phí duy trì dịch vụ hàng năm.

Hilo-300

300

500,000

500,000

Miễn phí chuyển đổi hóa đơn cũ sang hóa đơn điện tử HiloInvoice

Hilo-500

500

750,000

500,000

Miễn phí lưu trữ hóa đơn vô thời hạn trên hệ thống máy chủ của HILO

Hilo-1000

1,000

1,000,000

500,000

Tặng mẫu hóa đơn phong thủy (Trị giá 2 triệu)

Hilo-2000

2,000

1,500,000

Miễn phí

Miễn phí tư vấn thủ tục phát hành hóa đơn tới Cơ Quan Thuế

Hilo-5000

5,000

3,000,000

Miễn phí

Miễn phí trên 50 mẫu hóa đơn trên kho mẫu có sẵn.

Hilo-10000

10,000

4,000,000

Miễn phí

Ưu đãi mở tài khoản ngân hàng tại VPBank

Hilo-Custom

>20,000

350đ/hđ

Miễn phí

III. Hình Thức thanh toán:
Thành tiền:………...........……VNĐ

Tiền mặt

Chuyển khoản

VAT:.........…………VNĐ

Tổng tiền:.........…....………VNĐ

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………................................................………………….

Doanh nghiệp thanh toán trọn gói giá trị Hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO
Tài khoản: 11100.2682.999– tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tràng An – Hà Nội
Nội dung chuyển tiền: “Tên công ty” – “MST” –“ Chuyển tiền dịch vụ hóa đơn điện tử”

IV. Hồ sơ yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp:

-

02 bản Hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử (Có chữ ký và đóng dấu của Doanh nghiệp, mỗi bên giữ một bản).
01 bản Giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (Bản sao).
01 bản Giấy chứng nhận MST (Nếu có - Bản sao).

Các quy định cụ thể đi kèm theo “HỢP ĐỒNG KINH TẾ” được ký kết giữa 2 bên.

.................,Ngày ..........tháng........năm.........
Đại diện của tổ chức, doanh nghiệp

(ký, đóng dấu)
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Mẫu số: HILO - 3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Dịch vụ T-Van HILO được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 2014, là đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử cho Doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2017.
Tháng 10/2018, HILO mở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và nhanh chóng được Cơ Quan Thuế Hồ
Chí Minh chọn phối hợp triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn.
Tháng 11/2018, HILO vinh dự ký: “Thỏa thuận hợp tác kết nối hệ thống Công nghệ thông tin Cung
cấp Dịch vụ giá trị gia tăng về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế” với Tổng Cục Thuế. Qua đó, HILO
chính thức trở thành một Nhà T-VAN của Tổng Cục Thuế được công bố trên website
http://thuedientu.gdt.gov.vn.
Tháng 11/2019, HILO đã được Cục thuế TP. Hà Nội, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh công bố trong danh
sách các tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử đủ năng lực, điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số
32/2011/TT-BTC và Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC. Ngoài ra, HILO đã có kinh nghiệm triển
khai, có lượng lớn khách hàng (Trên 2000 khách hàng). Trong đó, một số đơn vị có hệ thống phần mềm
CNTT nhiều cấp và phức tạp như Tổng công ty dầu Việt Nam, Tổng công ty Truyền hình Cab Việt Nam,…
Tháng 11/2019, HILO mở chi nhánh chính thức thứ 2 tại số 02, Hồng Quang, P. Quang Trung, TP.
Hải Dương và đang hoàn tất thủ tục mở thêm các chi nhánh mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ...
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