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QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

Bạn có ý tưởng kinh doanh, bạn muốn biến ý tưởng kinh doanh đó thành hiện thực thông qua
việc thành lập công ty để để bắt đầu khởi nghiệp! Bạn đăng băn khoăn về việc thành lập công
ty? Không rõ cần những điều kiện gì? Tiến hành ra sao? Đăng ký ở đâu? Công ty luật Hoàng
Minh đưa ra Quy trình về việc thành lập một công ty để các bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin để lập hồ sơ doanh nghiệp.

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để bắt đầu khởi nghiệp. Đây là bước rất quan trong có tính
chất quyết định đến sự thành bại của ý tưởng kinh doanh mà bạn đem ra áp dụng trong thực
tiễn. Bạn có thể tham khảo việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp thông qua bài viết sau http://
www.luathoangminh.com/tieu-diem/184-la-chn-loi-hinh-doanh-nghip-bt-u-kinh-doanh.html

- Sau khi lựa chọn được loại hình, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có số lượng
thành viên (cổ đông) khác nhau. Bạn chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao
có công chứng.

- Lựa chọn đặt tên công ty, tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát
âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp
dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố).

- Chọn địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Lưu ý là không đặt trụ sở tại
các tòa nhà chung cư (Công văn số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 của Bộ Xây dựng về việc
không cho phép sử dụng nhà ở chung cư làm văn phòng).

- Lựa chọn số vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh. Về nguyên tắc vốn điều lệ của công ty là số
vốn do các thành viên (hoặc cổ đông) góp vào tạo thành. Đối với vấn đề này Công ty luật
Hoàng Minh tư vấn cho quý khách hàng tùy thuộc quy mô và lĩnh vực kinh doanh mà để mức
vốn điều lệ khác nhau, lên để mức vốn điều lệ phù hợp với số vốn thực tế mà doanh nghiệp bỏ
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ra để kinh doanh, không lên kê khai số vốn điều lệ ban đầu quá lớn.

- Lựa chọn chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện
theo pháp luật của công ty lên để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh
doanh. Quý khách hàng có thể tham khảo ngành nghề kinh doanh tại đây .

Bước 2: Quy trình thành lập công ty

Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thông tin về việc thành lập công ty tiến hành việc soạn thảo hồ
sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh.

- Soạn thảo hồ sơ công ty

- Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đăng ký con dấu tròn công ty tại cơ quan công an.

Lưu ý: Tích hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số
xuất nhập khẩu trong một mẫu duy nhất.

Bước 3. Thủ tục sau thành lập công ty

- Tiến hành đăng ký thuế ban đầu với cơ quan thuế chuyên quản trong thời hạn quy định ghi
trong phiếu chuyển mã số thuế.
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- Tiến hành mua hoá đơn GTGT với cơ quan thuế.

- Thực hiện hệ thống sổ sách kế toán và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quý khách hàng có thể tham khảo cụ thể bài viết Những vấn đề lưu ý sau khi thành lập công
ty tại đây http://www.luathoangminh.com/tieu-diem/1836-nhung-van-de-luu-y-sau-khi-thanh-lap
-cong-ty.html

Hỗ trợ của Công ty luật Hoàng Minh.

Quý khách hàng có thể tự mình tiến hành thủ tục thành lập công ty hoặc có thể thông qua
Công ty luật Hoàng Minh. Với đội ngũ luật sư, tư vấn viên có trình độ, kinh nghiệm, sự nhiệt tình
trong công việc sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp để bắt
đầu khởi nghiệp. Sau khi thành lập sẽ được các luật sư tư vấn để hạn chế thấp nhất những rủi
ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Với mức phí hợp lý, Quý khách hàng sẽ được Công ty luật Hoàng Minh cung cấp dich vụ
thành lập công ty trong thời gian nhanh nhất với dịch vụ tốt nhất. Hãy liên lạc với chúng tôi qua
số điện thoại 04.39743442 hoặc số Hotline 0906.163.368 hoặc Quý khách có thể điền những
thông tin vào
Bản khai thông tin doanh nghiệp và gửi yêu cầu qua địa chỉ email: info@lua
thoangminh.com
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