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BÁO GIÁ PHẦN MỀM EFY-eBHXH
(Phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH điện tử)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018
Kính gửi: Quý khách hàng,
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ phần mềm EFY-eBHXH. Chúng tôi xin gửi đến Quý
khách hàng báo giá dịch vụ phần mềm như sau:
ĐVT: Đồng
01 năm

02 năm

03 năm

Gói dịch vụ
Mã gói dịch vụ
Phí dịch vụ

1 - 100 NLĐ

> 100 NLĐ

1 - 100 NLĐ

> 100 NLĐ

1 - 100 NLĐ

> 100 NLĐ

1S

1B

2S

2B

3S

3B

590,000

1,500,000

980,000

2,400,000

1,280,000

2,700,000

Lưu ý:
- Phần mềm EFY- eBHXH không chịu thuế VAT theo quy định của nhà nước (vẫn có hóa đơn VAT).
- Trong thời hạn của gói dịch vụ đã đăng ký, việc biến động NLĐ sẽ không làm thay đổi chi phí gói dịch vụ
đã đăng ký.
- Báo giá chưa bao gồm phí mua Chữ ký số. Doanh nghiệp có thể sử dụng bất kỳ Chữ ký số của nhà cung
cấp nào hoặc sử dụng Chữ ký số đang kê khai Thuế, Hải quan, …
- Phần mềm EFY-eBHXH chỉ hỗ trợ xin cấp Mã đơn vị tự động với cơ quan BHXH đối với các doanh
nghiệp tại địa bàn Hà Nội, các doanh nghiệp tại các tỉnh thành khác bắt buộc phải có Mã đơn vị mới đăng
ký được.
- Phần mềm được cài đặt và cấp tài khoản trong ngày thông qua TeamViewer.
- Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi cài đặt và kích hoạt tài khoản phần mềm.
- Báo giá được áp dụng từ ngày 01/06/2018 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng.
Trân trọng,

