BIỂU THÙ LAO DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Mức thù lao (VNĐ)
Tính trên giờ làm việc:
- Tiếng Việt: 200.000/giờ
- Tiếng Anh: 300.000/giờ

STT

Dịch vụ pháp lý

1.

Tư vấn pháp luật

2.

Luật sư tham gia tư
vấn, đàm phán

Tính trên buổi làm việc:
- Tiếng Việt: 2.000.000/buổi
- Tiếng Anh: 3.000.000/buổi

3.

Soạn thảo, review
Hợp đồng

Dựa trên tính chất Hợp đồng:
- Tiếng Việt: Từ 3.000.000
- Song ngữ: Từ 4.000.000

4.

Soạn thảo đơn khởi
kiện khiếu nại, tố
cáo, tố giác….

Ghi chú
Miễn thù lao tư vấn
đối với 1 giờ đầu
Đối với các trường
hợp ngoại thành Đà
Nẵng có tính thêm
phí đi lại, lưu trú

Tùy tính chất vụ việc. Mức thù lao từ
3.000.000

5.

Tư vấn pháp lý
thường xuyên cho
doanh nghiệp

Tùy theo quy mô công ty:
- Quy mô nhỏ: Từ 3.000.000/tháng
- Quy mô vừa: Từ 5.000.000/tháng
- Quy mô lớn: Từ 10.000.000/tháng

6.

Tư vấn xuyên suốt
vụ việc tố tụng,
khiếu nại, tố cáo

Bằng 25% mức thù lao khi tham gia tố
tụng, khiếu nại, tố cáo

7.

Tham gia tố tụng
(sơ thẩm)

8.

Tham gia tố tụng
(phúc thẩm)
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Tính theo giá trị tranh chấp như sau:
- Dưới 200.000.000: 12% giá trị tranh
chấp
- Từ 200.000.000 đến 800.000.000
: 24.000.000 + 7% giá trị phần vượt
quá 200.000.000
- Từ 800.000.000 đến 2.000.000.000
: 66.000.000 + 5% giá trị phần vượt
quá 800.0000.000
- Từ 2.000.000.000 đến 4.000.000.000
: 126.000.000 + 3% giá trị phần vượt
quá 2.000.000.000
- Từ 4.000.000.000 đến 8.000.000.000
: 186.000.000 + 2% giá trị phần vượt
quá 4.000.000.000
- Từ 8.000.000.000: 266.000.000 + 1%
giá trị phần vượt quá 8.000.000.000
- Đối với vụ việc Ami Law Firm tham
gia từ sơ thẩm: 40% mức thù lao sơ
thẩm
- Đối với vụ việc Ami Law Firm không
tham gia từ sơ thẩm: Bằng 85% mức
thù lao sơ thẩm

Tư vấn pháp lý
thường xuyên bao
gồm các dịch vụ từ
mục 1, 3, 4, 15, 17.
Đối với các dịch vụ
khác giảm từ 20%
đến 70% thù lao

- Mức thù lao không
thấp hơn 12.000.000
đồng.
- Đối với các vụ việc
ngoại tỉnh có phát
sinh thêm chi phí đi
lại, lưu trú.
- Ami Law Firm có
chế độ miễn giảm thù
lao đối với các đối
tượng chính sách theo
quy định.
- Tùy theo tính chất,
vụ việc mà các bên
có thể điều chỉnh
mức thù lao phù hợp
- Đối với các vụ việc
ngoại tỉnh có phát
sinh thêm chi phí đi
lại, lưu trú.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Hỗ trợ thủ tục giám
đốc thẩm, tái thẩm

- Đối với vụ việc Ami Law Firm tham
gia từ phúc thẩm: 20% mức thù lao sơ
thẩm.
- Đối với vụ việc Ami Law Firm không
tham gia từ phúc thẩm: Từ 40% đến
85% mức thù lao sơ thẩm tùy tính chất
vụ việc.

Tham gia thực hiện
Bằng 50% mức thù lao tính theo giá trị
các thủ tục khiếu nại,
tranh chấp
tố cáo, tố giác
Mua bán, chuyển
nhượng bất động sản
Mua bán, chuyển
nhượng dự án kinh
doanh bất động sản
Đăng ký đầu tư cho
nhà đầu tư nước
ngoài
Thành lập chi nhánh,
VPDD của công ty
nước ngoài
Điều chỉnh, thay đổi
nội dung đăng ký
đầu tư
Thành lập doanh
nghiệp cho nhà đầu
tư nước ngoài
Thành lập doanh
nghiệp cho nhà đầu
tư trong nước
Các thủ tục khác liên
liên quan đến doanh
nghiệp trong nước
Giấy phép lao động

Bằng 20% mức thù lao tính theo giá trị
chuyển nhượng tại mục 7

Thị thực, thẻ tạm trú
Đăng ký sở hữu trí
tuệ
Các dịch vụ pháp lý
khác

Từ 3.000.000

Nếu phát sinh yêu
cầu khởi kiện sau khi
đã thực hiện khiếu
nại, tố cáo thì mức
thù lao tham gia tố
tụng giảm 70%

Bằng 20% mức thù lao tính theo giá trị
chuyển nhượng tại mục 7
Từ 25.000.000

Tùy theo tính chất
phức tạp, quy mô dự
án

Từ 25.000.000

Tùy theo tính chất
phức tạp

Từ 15.000.000

Tùy theo tính chất,
quy mô dự án

Từ 10.000.000

Tùy thuộc quy mô
doanh nghiệp

Từ 3.000.000

Từ 3.000.000
Từ 6.000.000

Từ 5.000.000/1 nhóm sản phẩm

Thêm 01 nhóm sản
phẩm + 1.000.000

Tùy từng trường hợp cụ thể

Lưu ý: Thù lao chưa bao gồm VAT, phí, lệ phí nhà nước và các chi phí khác liên quan.
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