
Khái quát về công ty 

 

Tên công ty: 川崎みらい税理士法人 

Địa chı̉ : 神奈川県川崎市幸区中幸町 3-3-1 太陽ビ 3 階 

( cách ga JR Kawasaki 5 phút) 

代表・税理士 田中健太郎 (Người đại diện/ chuyên gia ke)  toán thue)  田中健太郎) 

Chúng tôi là những chuyên gia chuyên ve.  thue)  và ke)  toán, chúng tôi cũng ca)p dịch vụ thue)  

cho cả cá nhân và tập đoàn. Công việc chı́nh của chúng tôi là giải quye) t các va)n đe.  lên quan 

đe)n tie) t kiệm thue) , thủ tục vay ngân hàng, thủ tục xin visa tại Nhật và các va)n đe.  khác của 

khách hàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đóng góp vào lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn của 

khách hàng. 

 

 

Kinh nghiệm công việc của người đại diện công ty 

 Năm 2004 : Ba: t đa.u làm việc tại văn phòng ke)  toán thue)  Mirai consulting. 

 Năm 2008 : Ba: t đa.u làm việc tại văn phòng ke)  toán, thue)  TACT consulting. 

Lı̃nh vực tham gia là thue)  thừa ke)  và các biện pháp ke)  nhiệm kinh doanh cho người giàu, 

thue)  thừa ke)  và chuye@n nhượng thue)  thu nhập doanh nghiệp. 

 Năm 2010 : Chı́nh thức thành lập văn phòng chuyên ke)  toán, thue)  Tanaka. 

 Năm 2013 : Đăng ký là to@  chức hoA  trợ được công nhận của Bộ Kinh te) , Thương mại 

và Công nghiệp. 

Trình độ chuyên môn đã được công nhận là chuyên gia kế toán thuế, kiểm toán 

Lĩnh vực chuyên ngành: 

• Lập kế hoạch mua 
lại và tổ chức lại 
các công ty.

• Hỗ trợ các hoạt 
động thừa kế tài 
sản, quà tặng

• Các biện pháp tiết 
kiệm thuế

• Hỗ trợ tài chính

• Phát triển hệ thống 
nội bộ (Hợp lý hóa 
kế toán)

• Thành lập công ty

• Kế toán, thuế
• Lập kế hoạch các 

biện pháp tài chính

Hỗ trợ liên 
doanh

Cố vấn kế 
toán , thuế

Tổ chức lại 
M&A  và 
mở rộng ra 
nước ngoài

Các biện 
phấp cho 
vấn đề kế 
thừa tài sản



 Tư va)n thue)  cho các chủ doanh nghiệp và tập đoàn cá nhân. 

 Chua@n bi ̣tài liệu ke)  hoạch kinh doanh cho vay ngân hàng, biện pháp mie)n thue)  thừa 

ke) , phân chia thừa ke) . 

 Tư va)n cho người nước ngoài muo) n đa.u tư, thành lập công ty tại Nhật, và thủ tục 

xin ca)p thị thực tư cách lưu trú tại Nhật. 

 

  



Lịch làm việc trong một năm của văn phòng kế toán thuế 
 

1. Bảng cân đối kế toán hàng tháng ( thời gian: hàng tháng) 

Mỗi tháng một lần doanh nghiệp gửi tài liệu kế toán đến văn phòng kế toán thuế để văn 

phòng tạo sổ kế toán. 

 Photo các giao dịch của sổ ngân hàng công ty. 

 Sổ sách bán hàng…hóa đơn của khách hàng, sổ sách ghi chép bán hàng mỗi ngày. 

 Sổ ghi chép các loại chi phí khác…hóa đơn. 

※ Quý khách có thể gắn hóa đơn theo tháng rồi cho vào túi. Và các khoản tiền ra 

vào tài khoản có thể viết vào sổ. 

※ Vì văn phòng kế toán, thuế sẽ dựa vào sổ sách, tài liệu mà quy khách gửi để làm 

bảng cân đối kế toán nên hi vọng khách hàng có thể gửi sổ sách hàng tháng. 

2. Thuế pháp nhân, thuế cư trú doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp (thời gian: trong vào 

2 tháng kể từ khi quyết toán xong) 

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, văn phòng chúng tôi sẽ làm bane 

báo cáo tài chính và nộp tờ kê khai thuế. Thuế của cả 3 loại trên sẽ chiếm khoảng 30~35% 

lợi nhuận. 

3. Nộp thuế thu nhập đã khấu trừ ( ngày 10 hàng tháng) 

- Nhân viên công ty khi nhân lương và các khoảng tiền ngoài thì việc khấu trừ thuế thu 

nhập là điều cần thiết. Khoảng thuế khấu trừ này sẽ phải nộp cho văn phòng thuế 

hành chính trước ngày 10 hàng tháng. Đối với những công ty có số nhân viên dưới 10 

người thì việc nộp thuế khấu trừ sẽ chia ra 2 lần trong năm. Từ tháng 1~ tháng 6 sẽ 

tổng hợp nộp trước ngày 10/7, từ tháng 7~ tháng 12 sẽ nộp trước ngày 20/1. 

- Để có thể 6 tháng nộp một lần thì trước đó phải gửi giấy cho văn phòng thuế hành 

chính. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy cho phép thì tháng đó vẫn phải nộp thuế 

khấu trừ theo quy định là trước ngày 10 của tháng tiếp theo. 

- Nếu thanh toán thuế chậm 1 ngày cũng sẽ bị tính tăng thêm 5%. 

4. Điều chỉnh thuế cuối năm (từ tháng 12~ tháng 1) 

Công ty cần tính thuế thu nhập của nhân viên để nhân viên không phải khai thuế. Thủ tục 

kê khai thuế, điều chỉnh thuế cuối năm thường diễn ra từ tháng 12 đến tháng 1 hàng năm. 

5. Thông báo khấu hao tài sản ( tháng 1 hàng năm) 

Kê khai toàn bộ tài sản cố định của công ty vào tháng 1 hàng năm. 

Theo kết quả khai báo thì mức thuế khấu hao tài sản sẽ là 1,4% một năm. 

Kể từ ngày 1/1 đối với tài sản cố định có giá trị dưới 150man sẽ được miễn giảm 

thuế. 

6. Quyết định lương của người điều hành (trong vòng 3 tháng kể từ kỳ đầu tiên) 



Để ngăn ngừa việc tiết kiệm giảm thuế quá mức từ việc điều chỉnh mức lợi nhuận của công 

ty, cho nên lương của người lãnh đạo chỉ được điều chỉnh trong thời gian 3 tháng đầu của kỳ 

đầu tiên. 

Việc điều chỉnh mức lương từ tháng thứ 4 sẽ có hạn chế như phần chênh lệch trước và sau 

khi thay đổi sẽ không được cho vào phần chi phí khi quyết toán. Vì vậy, ngay sau khi năm tài 

chính trước kết thúc cần lên kế hoạch để xác định mức lương phù hợp cho năm tiếp theo. 

 

 

 

7. Tiền thưởng của người điều hành, lãnh đạo ( Thời gian quyết định trong 4 tháng kể từ 

ngày đầu kỳ, hoặc trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông. Tuy theo điều 

kiện nào đến trước thì xét theo đó) 

Ngoài mức lương được nhận hàng tháng theo như mục 6 thì người điều hành còn 

được nhận tiền thưởng sau khi được tính thuế. Và số tiền thưởng sẽ được tính vào 

chi phí khi kết toán. 

 

(Tham khảo 1) Cách lưu giữ hóa đơn, biên lai 

Ghim các hóa đơn lại với nhau và dán vào sổ. Trong trường hợp hóa đơn ăn uống hãy ghi rõ 

tên và số người tham gia ở mặt sau của hóa đơn. 

 

Việc lưu biên lai, hóa đơn là cần thiết. Nếu chỉ có giấy đã thanh toán bằng thẻ thì không 

được. 

Không ma) t tie.n 

Từ ngày ba: t đa. u kỳ ke)  

toán đe)  sau 3 tháng 

So)  phải trả 



Hóa đơn và biên lai đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Biên lai chỉ biết được thông tin cửa 

hàng số tiền, còn hóa đơn thì biết rõ được mua gì số lượng bao nhiêu. Có thể dùng để lưu lại 

đều được nhưng hóa đơn do tính chất in ấn nên thường không giữ được lâu. Ngoài ra, việc 

chỉ lưu giấy xác nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ không được chấp nhận với các doanh 

nghiệp chịu thuế tiêu dùng. 

(Tham khảo 2) cách bảo quản sổ sách kế toán. 

Đối với công ty thì sổ sách kế toán cùng tài liệu cần phải được lưu trữ lại ít nhất 7 năm kể từ 

ngày nộp nộp tờ khai thuế. 

(Tham khảo 3) Mức thuế thu nhập và thuế thị dân 

(Tham khảo 4) Hồ sơ thành lập cần phải nộp cho sở thuế 

Sau khi thành lập công ty thì cần phải nộp những giấy tờ sau cho sở thuế. 

① Giấy chứng nhận thành lập công ty 

② Bản khai thuế màu xanh 

③ Bản thông báo tiền lương 

④ Bản kê khấu trừ thuế 

⑤ Bản xin gia hạn thời hạn nộp ( Tùy chọn) 

⑥ Thông báo về phương pháp khấu hao tài sản ( tùy chọn) 

Cùng với giấy tờ trên thì bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm bản kế hoạch, mục đích kinh 

doanh. 

 

  

Từ 1800man
Từ 900~1800man

Từ 695~900man
Từ 330~695man
Từ 195~330man

Từ 0~195man
Mức lương chịu thuế

Tỷ lệ thuế thu nhập và thuế thị dân theo từng mức thu nhập

Thuế thu nhập Thuế thị dân

15%

20%

30%

33%

43%

50%



(Tham khảo 5) Thuế tiêu dụng. 

Sau khi công ty thành lập thì quý 1 và quý 2 sẽ được miễn thuế thu nhập. Đối với quý 2 

mà doanh thu trên 1000man thì sẽ bị đánh thuế. 

 

 

Tuy nhiên, những trường hợp sau đây vẫn sẽ phát sinh thuế ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên. 

- Kỳ đầu có số vốn trên 1000man. 

- Nếu nửa đầu kỳ trước mà mà doanh thu hoặc tiền lương trên 1000man thì vẫn có 

nghĩa vụ đóng thuế. 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, trong một số ngành như công nghệp thương mại bạn có thể được nhận tiền hoàn 

lại từ sở thuế vì việc đóng thuế tiêu dùng. 

Dưới đây là sách tham khảo. 

  

Quý 2 Quý 1 
MieAn 2 quý đa. u 

Vo) n trên 

1000man 
Đóng thuế tiêu dùng 



Phúc lời xã hội và tiết kiệm thuế. 

 

① Tiết kiệm thuế từ việc thuê nhà ở của công ty. 

Nếu công ty thuê nhà rồi cho cán bộ người điều hành ở thì tiền thue nhà 50~70% sẽ được 

tính vào chi phí của công ty. Việc trả tiền thuê nhà sẽ được tính vào chi phí công ty và sẽ 

giúp giảm bớt thuế của người điều hành. 

② Nhân viên đi du lịch 

Mặc dù số tiền và số ngày có hạn, nhưng có thể coi chi phí cho việc đi lại của nhân viên là 

chi phí của công ty và tránh đánh thuế thu nhập đối với từng nhân viên. 

Nói chung, hơn một nửa số nhân viên tham gia, và trong vòng 5 ngày 4 đêm , và chi phí 

trong phạm vi 10man mỗi người được chấp nhận như một chi phí của công ty. Tuy nhiên, 

trường hợp người không tham gia được thanh toán bằng tiền mặt thì không được chấp 

nhận. 

③ Chi phí của câu lạc bộ thể thao,… 

Câu lạc bộ giải trí của công ty được tất cả nhân viên sử dụng thì chi phí hoạt động có thể 

được tính là chi phí của công ty. 

④ Khen thưởng theo thâm niên. 

Đối với người làm việc hơn 10 năm, công ty có thể khen thưởng bằng chuyến du lịch hoặc 

phần thưởng hiện vật thì cách thưởng này sẽ không bị đánh thuế. Còn nếu thưởng bằng 

tiền mặt thì nhân viên sẽ phải trả thuế thư nhập cho khoản tiền này. 

⑤ Phí khám tổng quát 

Chí phí kiểm tra sức khỏe cá nhân sẽ không được tính làm chi phí của công ty. Tuy nhiên, 

nếu đó là kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ nhân viên công ty thì nó sẽ tính là chi phí của 

công ty. Việc khám sức khỏe của giám đốc, người điều hành công ty cũng không được tính 

vào công ty. Nếu quy định một mức tuổi cố định cho việc khám thì sẽ được tính cho công 

ty. 

⑥ Chi phí cho bộ vest 

Nếu công ty chấp nhận việc chi trả cho nhân viên phí mua vest thì khi mua cần phải điền 

tên công ty. Và nó sẽ trở thành tài sản của công ty được nhân viên dùng. 

  



Chi phí tiếp đãi, liên hoan và tiết kiệm thuế 

 

① Chi phí đi lại tiếp khách hàng. 

 

Hoạt động kháo xát thị trường, nghiên cứu thực tế, chiến lược bán hàng đối với sản 

phẩm mới sẽ được tính làm chi phí. Nhưng cần có giấy tờ để chứng minh hợp lý. 

 

② Chi phí ăn uống với đối tác không quá 5000yen. 

 

Nếu chi phí ăn uống , tiếp đãi dưới 5000yen mỗi người thì tính cho chi phí công ty. 

Nhưng cần giữ hóa đơn và ghi đầy đủ thông tin, số lượng người tham gia. 

Chú ý: 10% số tiền trả cho phí ăn uống, tiếp đãi không phải là chi phí. Việc phí ăn uống 

trước bữa tiếp cũng không được tính. 

 

③ Chí phí cho bên giới thiệu 

 

Khi đối tác giới thiệu khách hàng cho công ty thì khoản chi phí này cũng có thể cho vào 

chi phí tiếp đãi. Nếu nó thỏa mãn 3 điều kiện dưới đây: 

 Việc chi trả nếu trước đó đã có bản hợp đồng. 

 Khi trong hợp đồng đã ghi rõ các điều khoản này. 

 Sẽ được duyệt nếu nội dung phù hợp với nội dung, dịch vụ đã đề đến. 

 

④ Che giấu số tiền thanh toán. 

 

Tiền bí mật là chi phí che giấu đối tác thanh toán cho cơ quan thuế. Nó được xử lý 

nghiêm trong luật thuế chi phí che giấu người được trả tiền. Đối với tiền bí mật được ủy 

thác, một khoản tiền được tính bằng cách nhân số tiền bí mật được ủy thác với 40% 

được thêm vào như một hình phạt cho việc không được công nhận là khoản khấu trừ. 

Nói cách khác, nó giống như trả một khoản thuế nặng cho số tiền bí mật của bạn. Ngoài 

ra, ngay cả khi thuế thu nhập thông thường không xảy ra trong thanh toán số dư đỏ, thuế 

bổ sung đối với tiền bí mật đã sử dụng này sẽ xảy ra. 

 

 

  



Giảm thuế liên quan đến tham gia hỗ trợ phòng ngừa phá sản của 

doanh nghiệp. 

 

① Tham gia hỗ trợ phòng ngừa phá sản của doanh nghiệp 

 

Hỗ trợ lẫn nhau quản lý an toàn (hệ thống hỗ trợ chống phá sản của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ) là một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau để ngăn chặn các doanh nghiệp vừa và nhỏ rơi vào tình 

trạng phá sản hoặc khó khăn kinh doanh do các đối tác kinh doanh phá sản. 

 

Theo luật thuế, số tiền được trả có thể được tính là khoản khấu trừ trong trường hợp của một 

công ty, hoặc trong các chi phí cần thiết trong trường hợp của một cá nhân. 

 

Tiền chưa trả sẽ được tổng lại trả chung một lần. Trong trường hợp này là mỗi tháng. 

 

Khoảng chưa trả hàng tháng sẽ giảm 0,5% phí bảo hiểm hàng tháng. 

Khoản tiền có thể tích lũy lại đên skhi đạt 800man yên. 

 

Nếu chưa thành lập được 1 năm thì không thể tham gia được. Nhưng nếu công ty chưa thành 

lập được 1 năm nhưng tính cả thời gian kinh doanh cá nhân mà đủ một năm thì vẫn có thể 

được tính tham gia.  

 

Phí hủy bỏ sẽ được hoàn trả tại thời điểm hủy bỏ tham gia (85% cho 1 năm trở lên, 100% 

trong 40 tháng trở lên) 

 

Tiền nhận từ hủy bỏ tham gia sẽ được tính vào lợi nhuận. 

Việc tham gia hệ thống hỗ trợ ngừa phá sản được coi như mua một sản phẩm tài chính bình 

thường. 

  

Những khoản vay thường thı̀ 

không ca.n đảm bao hay bảo lãnh. 

Các khoản đóng góp có the@  được 

kha)u trừ thue)  hoặc tı́nh vào chi phı́ 

So)  tie.n vay lên đe)n 8000man 

Các khoản vay nga:n hạn 

cũng có saF n. 



Biện pháp giảm đánh thuế đầu tư 

 

 

① Tiết kiệm thuế khi mua ô tô. 

 

Chí phí của chiếc xe ngay lập tức được thanh toán đầy đủ, thì nó sẽ không phải là cách tiết 

kiệm thuế. 

Tuy nhiên, trong trường hợp mua xe cũ có thời gian sử dụng ngắn và trả góp 50% trong 

vòng12 tháng. 

 

② Tiết kiệm thuế khi mua tài sản nhỏ như máy tính. 

 

Tài sản được tính giá dưới 30man một món và không khấu hao có thể được tính vào chi 

phí. Và 1 năm có thể lên đến 300man. 

 

③ Tiết kiệm thuế từ việc mở thêm chi nhánh hoặc mở doanh nghiệp kinh doanh mới. 

 

Có thể mở chi nhánh thứ 2 hoặc tham gia vào chuỗi cửa hàng nhượng quyền. 

Cần phải xác định rõ những khoản nào sẽ được cho vào chi phí và những khoản nào không 

được xác định là chi phí. 

 

④ Tiết kiệm chi phí bằng cách thanh toán trước chi phí trong 1 năm. 

 

Nếu công ty trả trước khoản chi phí cho 1 năm sử dụng của một số dịch vụ. Thì khoản chi 

trả này sẽ được khấu trừ trog chi phí hoạt động của công ty và thời kiểm quyết toán sẽ 

được tính. 

Ví dụ: Chi phí đất, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm… 

Tuy nhiên, nếu bạn vay tiền để đầu tư chứng hoán hoặc dùng để gửi tiết kiệm thì số tiền lãi 

phải trả đó không được tính vào khoảng được khấu trừ. 

Với những khoản trả trước trong ngắn hạn sẽ được xử lý đơn giản trong kế toán doanh 

nghiệp. 

 

  



Thuế thu nhập cá nhân và thuế cư trú 

 

① Hội các doanh nghiệp nhỏ 

Một lợi ích chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là có một chủ sở hữu duy nhất và 

có thể tham gia hội để giúp đỡ lẫn nhau. Những khoản thuế thu nhập và thuế cư trú sẽ 

được khấu trừ và tiền được quay lại trong tương lai. 

 

Chú ý: Khi bạn nhận tiền nghỉ hưu của công ty thì tiền nghỉ việc này cũng bị đánh 

thuế theo mức thuế riêng cho khoản tiền này. 

Khi bạn tham gia hiệp hội phòng ngừa chống phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đó 

là trách nhiệm cá nhân như bạn mua một sản phẩm tài chính bình thường. Và không 

có tiến hành chào mời hay khuyến nghị hòa giải gì cả. 

 

② Phân chia lương 

Vì thuế thu nhập là thuế lũy tiến ( thu nhập càng cao thì thuế suất càng cao) vậy nên 

để giảm thuế thì việc phân chia lại thua nhập cho người thân trong gia đình thay vì 

tập chung hết vào giám độc như vậy sẽ đỡ được thuế cao. 

 

③ Người phụ thuộc 

Một cách nữa để giảm thuế đó là thêm người phụ thuộc. Người phụ thuộc có thể ko 

cùng sống với bạn nhưng bạn có chứng từ chuyển tiền để lo cuộc sống cho người thân 

thì có thể nộp cho cơ quan thuế để giảm thuế. 

 

 

  

Trong trường hợp bạn nghı̉ 

việc hoặc nghı̉ hưu sẽ nhận 

được hoA  trợ. 

Tie.n hoA  trợ theo luật thue)  sẽ 

là tie.n nghı̉ hưu. 

Bạn có the@  chọn từ 

1sen~7man/tháng vào sẽ được 

kha)u trừ vào thu nhập. 

Có the@  dùng tie.n cho vay như 

quỹ kinh doanh mà không ca.n có 

tài sản the)  cha)p hay người bảo 



Tiền lương trả cho mỗi ngày đi công tác 

 

Theo quy định thì số tiền trợ cấp cho mỗi ngày đi công tác của nhân viên các bộ sẽ được 

miễn giảm thuế. 

Vì tiền này được cho là trợ cấp trả cho những khoản phát sinh thực tế trong chuyến công 

tác nên nó là khoản thánh toán thông thường ko phải thu nhập nên không bị đánh thuế. 

Đối với những công ty mà hoạt động kinh doanh cần đi công tác nhiều thì có thể trả 

nhiều hơn cho các chuyến đi và điều tiết lại lương để khoảng được miễn thuế tăng lên, 

dẫn đến giảm được thuế. 

 

< Những yêu cầu của khoản miễn thuế đối với trợ cấp hàng ngày> 

 

(ア) Phạm vi tiêu chuẩn thông thường 

(イ) Công bằng với tất cả các nhân viên=> Chỉ có mình giám đốc là đãi ngộ cao sẽ là 

vấn đề. 

(ウ) Dựa trên các điệu kiện trên để xây dựng quy tắc chi phí đi lại và thanh toán cho 

hợp lý. 

 

Kiếm tra quyết toán tiền thưởng 

 

Theo nguyên tắc, các khoản chi trả tiền thưởng cho nhân viên sẽ được tính cho năm tài 

chính thời điểm thanh toán. Những người đủ điều kiện nhận thưởng sẽ được tích lỹ ngày 

cả khi đã đến ngày quyết toán. 

 

<Những yêu cầu của khoản chưa thanh toán> 

 

(ア) Đến ngày quyết toán những người đủ điều kiện nhận thưởng sẽ được thông báo. 

(イ) Sau ngày quyết toán 1 tháng thì toàn bộ nhân viên sẽ nhận được tiền thưởng. 

(ウ) Trong khi quyết toán thì chưa thanh toán. 

(エ) Điều kiện nữa là tại thời điểm quyết toán thì nhân viên vẫn đang làm việc tại công 

ty. Nếu không thỏa mãn điều trên thì số tiền sẽ không được tích lỹ và thanh toán. 

(オ) Nếu có giấy tờ để chứng minh đã đưa thông báo cho mọi người và có con dấu xác 

nhận. 

 

  



Tham gia bảo hiểm sức khỏe để giảm bảo hiểm xã hội 

 

 

Nếu bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định, bạn có thể tham gia “Liên minh bảo hiểm y tế” 

được tào thành từ các công ty cùng ngành. Có 2 hiệp hội liên mình bảo hiểm y tế để tham gia 

「協会健保」「健康保険組合」 

 

1. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thấp => bảo hiểm xã hội bị cắt giảm 

2. Bên cạnh bảo hiểm thì còn có phúc lợi đi kèm. 

 

Không phải tất cả các nghiệp đoàn đều được ưa chuộng nhưng hầu hết 2 điều trên thì đều có. 

 

Để tham gia mỗi loại bảo hiểm thì cần đáp ứng những điều kiện quy định. Nên để biết rõ hơn 

bạn hãy vào từng hiệp hội để tìm hiểu thêm. Dưới đây là một số hiệp hội bảo hiểm. 

 

 

 

 Hiệp hội bảo hiểm ý tế cho ngành IT 

関東 IT ソフトウエア健康保険組合 

http://www.its-kenpo, or. jp/html_main/h_c_00, html 

 Hiệp hội y tế ngành quảng cáo Tokyo 

東京広告業健康保険組合 

http://www.adkenpo, or. jp/ 

 Hiệp hội bảo hiểm ngành kinh doanh bất động sản 

東京不動産業健康保険協会 

http://www.tfkenpo, or. jp/ 

 

  



Khi tuyển nhân viên là du học sinh 

 

 

Khi du học sinh người Trung Quốc, Hàn Quốc đi làm thêm và được trả lương có thể sẽ không 

bị khấu trừ thuế do việc ký hiệp định vữa Nhật và nước này. Các điều kiện như sau: 

 

1. Du học sinh học tại các trường đại học của Nhật. (Không tính các trường tiếng và 

trường chuyên môn) 

 

2. Công ty gửi 1 bản hiệp định cho cơ quan thuế và gửi một bản giấy tờ nhận dạng người 

đó. 

 

Và trước khi thuê người nước ngoài cần lưu ý một số điều nên hay liên hệ với ハロー
ワーク. 

 

 

  



 



Thông tin các khoản vay và tiền trợ cấp 

 

Tiếp theo sẽ giải thích một số điểm của khoản vay và tiền trợ cấp 

 

1. Tầm quan trọng của tiền vốn điều lệ, vốn tự có. 

 

Hệ thống tài chính mới thành lập thuộc tổng công ty tài chính Nhật Bản, 1/3 số vốn thành 

lập được tụ bỏ ra còn lại là đi vay, với số tiền càng lớn thì rào cản xét càng khó. 

Có nhiều người đã vay bạn bè xung quanh để có tiền là tiền vốn nhưng một điều rằng là 

các tổ chức tài chính tra xét rất kỹ nguồn tiền rồi kiểm tra sổ ngân hàng cá nhận. 

 

2. Tầm quan trọng của những người cùng làm. 

 

Việc vay vốn sẽ khó khăn với những người đã từng phá sản và nợ tín dụng. Nhưng do là 

thành viên chính của công ty mới thành lập nên người này thể bị loại ra. 

Trong trường hợp như vậy việc người này tham gia quan lý với tư cách là một cổ đông sẽ 

loại bỏ những trở ngại đối với các đơn xin vay tiền. 

Nhưng người muốn tham gia đàm phán vạy vốn thì cần phải là người của công ty. Ngân 

hàng không chấp nhận người ngoài. 

 

3. Tầm quan trọng lý lịch học tập của người sáng lập 

 

Trong trường hợp các công ty mới khởi nghiệp thì điều kiện là họ phải có ít nhất 3 năm 

kinh nghiệm thực tế trong ngành để mở được. Và với kinh nghiệm như vậy sẽ ảnh hưởng 

đến thành công kinh doanh. Ngoài ra, ngân hàng đánh giá cao những người sáng lập đã 

biết tiết kiệm tiền từ trước đó. 

 

  



NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

YES YES 

YES 

YES YES 

Không tuyển 

Tuyển dụng 

Tự ý nghỉ việc 

Không đủ 5 năm 

Trên 5 năm 

 

Bảo hiểm xã hội là khoản cần thiết trong việc sử dụng lao động.  

Công ty mới thành 

lập tuye@n nhân viên X 

Nội dung kinh doanh là 

công việc đie.u dưỡng 

Hàng tháng trả lương 

nhân viên 30man 

Công ty thành lập 

vo) n dưới 300man 

Lý do nghı̉ việc? 

Bảo hiểm việc làm 

được bảo hiểm trong 

bao lâu 

Trên 45 tuo@ i ba: t đa.u 

có the@  

Công ty có 3 
người cùng tuo@ i 

Chăm sóc, hoA  trợ 

Doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

Trợ ca)p áng lập địa 

phương 

Người đủ đie.u kiện 

được hoA  trợ 

Người cao tuổi, tạo 

cơ hội việc làm chung 

X 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



Tài liệu gửi hàng tháng 

 
Hãy gửi dữ liệu cho chúng tôi hàng tháng theo địa chı ̉dưới đây: 

 

〒212-0012 

神奈川県川崎市幸区中幸町 3-3-1 太陽ビル 3 階 

 

Nội dung tài liệu go. m: 

- Bản sao so)  tài khoản ngân hàng 

- Hóa đơn bán hàng 

- Bản sao hóa đơn do công ty phát hành ( chı ̉có khi doanh thu nhận baKng 

tie.n mặt. 

- Các hóa đơn chi phı́ khác 

- Bản sao kê thanh toán lương. 

  



Khi đăng ký vay ngân hàng 

 
Cơ sở đe@  độc lập 

Bạn có đủ kinh nghiệm hoặc the)  mạnh trong nội dung / loại hình kinh doanh này không 
hoặc có deA  ba:t đa.u không? Có lợi the)  hơn đo) i thủ trong cùng ngành hoặc đo) i thủ trong 
các ngành khác không? 
 

Các thắc mắc từ tài khoản cá nhân 

So)  dư trong tài khoản luôn nhỏ, nhưng so)  tie.n gửi vào và rút ra từ các công ty thẻ tı́n dụng 

thı̀ nhie.u, có sự thanh toán chậm treA  các khoảng phı ́công nào không? Tie.n lương thı̀ cao 

mà tie.n tie) t kiệm lại ı́t liệu có va)n đe.  j không. 

 

Các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty 

(Buôn bán sử dụng tiền mặt) mặc dù có sự khác biệt lớn giữa doanh thu trên báo cáo tài chính 

và số tiền gừi hàng ngày trong sổ tiết kiệm, nhưng có một khoản rút cho công ty chứng khoán, 

bạn đang đầu tư vào cổ phiếu FX. Mà ngân hàng sẽ không cho vay tiền để đầu tư chứng khoán 

hay ngoại hối. 

 

Giảm số tiền cho vay 

Có thể bạn sẽ không được ngân hàng cho vay số tiền như đã yêu cầu nhưng bạn có thể vẫn 

được cho vạy với một số tiền it hơn. 

 

Trả tiền thuế muộn 

Kể cả cá nhân hay công ty thanh toán tiền thuế chậm muộn thì đều không vay được. 

 

Tính hợp pháp của nội dung kinh doanh 

Có được giấy phép cần thiết. 

Có sự cho phép của chủ sở hữu 

Không có bất cứ mối quan hệ nào với lực lượng chống đối xã hội. 

 

Trong trường hợp kinh doanh cửa hàng 

Có đất ở khu vực này không? 

Tại sao lại chọn địa điểm này? 

Thế mạnh của công ty là gì so với những công ty khác trong khu quanh đây. 



Vị trí này mới được đăng ký liệu có chắc chắn đăng ký dc sử dụng vị trí này không? 

(Nếu không ký được hợp đồng thì khoản vay có thể sẽ bị thay đổi theo kế hoạch kinh , vị trí 

mới) 

Trong trường hợp có nhiều cửa hàng 

Khoảng cách vị trí mỗi cửa hàng là khác nhau nên liệu người quản lý có thể quản lý được hết 

không? 

Trong mỗi của hàng có nhân viên giàu kinh nghiệm hay người trogn gia đình làm hay không? 

Cửa hàng đầu tiên và của hàng thứ 2 có khác nhau về ga và kiểu đường hay không? 

Xác minh lại số vốn tự có 

Tự nhiên trong tài khoản của bạn có một khoản tiền, vậy tiền này có phải bạn vay từ người khác 

hay không? 

Theo quan sát sổ thì số tiền đó không phải từ việc tiết kiệm tiền từ tiền lương trước kia vậy bạn 

có số tiền đó bằng cách nào/ 

Lợi nhuận/tài chính 

Một tháng doanh thu là bao nhiêu? 

Mỗi tháng có thể trả nợ bao nhiêu? 

Trả góp cho khoản vốn đầu tư, có một phương pháp nào để trả tiền hay không? 

Có một lựa chọn để bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ hơn không? 

Dự báo doanh thu 

Dự báo đó có hợp lý so với hiện tại hay không? 

Bạn chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo? 

Doanh thu đó đã trừ đi số tiền trả cho nhân viên hay chưa? 

Thông tin tín dụng 

Có thẻ tín dụng nào quá hạn hay không? 

Có bị trả nợ chễ hay không? 

Bạn có đang vay tiền để mua xe hay một khoảng thẻ tín dụng nào không? 

 

Quản lý công  

Mối quan hệ với đối tác như thế nào? 

Ai là người chịu trách nhiệm cuối của công ty? 

Bạn có phải chủ doanh nghiệp thật sự hay không? 

 

Nội dung báo cáo tài chính 

Nội dung các khoản vay ngắn hạn? 

Dòng tiền công ty chảy vào công ty hay vào gia đình cá nhân? 

Bạn có tuân thủ các nguyên tắc kế toán không? 



 


