
BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  TT78
(Áp dụng từ ngày 01/04/2022)

Kính gửi: Quý khách hàng!

      Công ty TNHH Tài Chính & Công Nghệ Số Đông Á trân trọng gửi tới Quý Khách hàng báo 
giá các sản phẩm phần mềm như sau:

I. BÁO GIÁ ÁP DỤNG CHO CÔNG TY

STT Gói Cước / số 
lương hóa đơn Đơn giá Phí Khởi 

Tạo Tổng Cộng
 - Phí khởi tạo và phí tích hợp 
(nếu có) chỉ phải trả cho lần đầu 
tiên đăng ký dịch vụ.
 - Sản phầm không chịu thuế 
GTGT
 - Giá trên CHƯA bao gồm phí 
nâng cấp ,cài đặt phần mềm 
Smartpro.
 - Miễn phí khởi tạo cho khách 
hàng đăng ký ra hạn hoặc mua 
thêm hóa đơn điện tử
 - Chưa bao gồm phí tích hợp 
hóa đơn điện tử trên PMKT 
Smartpro
 - Moldule Đông Á (để import 
dữ liệu từ hóa đơn điện tử vào 
Smartpro) vui lòng liên hệ 
hotline
 -Đặc biệt: Công ty Đông Á hỗ 
trợ 100% thủ tục phát hành hóa 
đơn và nộp hồ sơ qua mạng cho 
khách hàng. Chỉ thanh toán khi 
hồ sơ gửi cơ quan thuế hợp lệ

1 EHD_DN78_300    
(300 số hóa đơn) 460,000 500,000 960,000

2 EHD_DN78_500     
(500 số hóa đơn) 650,000 500,000 1,150,000

3 EHD_DN78_1.000 
(1000 số hóa đơn) 1,100,000 500,000 1,600,000

4 EHD_DN78_2.000 
(2000 số hóa đơn) 1,600,000 500,000 2,100,000

5 EHD_DN78_3.000 
(3000 số hóa đơn) 2,300,000 500,000 2,800,000

6 EHD_ DN78_5.000 
(5000 số hóa đơn) 3,200,000 0 3,200,000

7 EHD_ DN78_10.000 
(10000 số hóa đơn) 5,700,000 0 5,700,000

8 Trên 10.000 số Liên hệ hotline

II. BÁO GIÁ ÁP DỤNG CHO HỘ KINH DOANH

STT Gói dịch vụ Số lượng 
hóa đơn Thành tiền

 - đăng ký nhiều hóa đơn hơn số 
hóa đơn của gói thì có thể đăng 
ký thêm với giá 500 vnd/hóa 
đơn.
- Phí khởi tạo cho lần đâu tiên 
đăng ký : 500.000 vnđ
-  Bao gồm phí chữ ký số, app 
quản lý hóa đơn trên mobile & 
phần mềm quản lý hóa đơn đầu 
vào

1 1 năm 300 800,000

2 2 năm 500 1,450,000

3 3 năm 1,000 2,100,000

    Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 02516 544 809 hoặc 02873 00 38 48 (phòng kinh doanh) / 
hotline-zalo 0932079046 hoặc Email: hotro@dongadtf.vn
Rất mong nhận được sự phản hồi và hợp tác từ quý khách hàng

Trân trọng


