
 Giám đốc đại diện cho tập đoàn Nhật (chi nhánh) đang sống ở Nhật. 

 

Trong những năm gần đây, xu hướng các công ty nước ngoài mở rộng thị trường sang Nhật và 

người nước ngoài kinh doanh ở Nhật đang tăng nhanh. Nhiều công ty nước ngoài có nhu cầu 

thành lập công ty con hoặc là mở chi nhánh để quảng cáo, tiếp thị hoặc thành lập công ty để kinh 

doanh lĩnh vực bất động sản tại Nhật. Vấn đề của các công ty nước ngoài, người nước ngoài muốn 

thành lập công ty hay chi nhánh tại Nhật cần giải quyết đó là “Người đại diện công ty Nhật mới 

thành lập phải là người đang sống cư trú tại Nhật”. Tại Nhật, điều kiện là một trong những giám 

đốc đại diện là người đang cư trú tại Nhật. Tuy nhiên, theo luật được sửa đổi vào tháng 3 năm 

2015 thì không nhất thiết người đại diện phải là người đang cư trú tại Nhật. Nhưng tại thời điểm 

thành lập công ty thì tài khoản vốn công ty là cần thiết. Việc mở một tài khoản ở ngân hàng Nhật 

lại vô cùng khó khăn. Vì ngân hàng Nhật yêu cầu người mở tài khoản phải có địa chỉ cư trú tại 

Nhật. Mặc dù, luật đã sửa đổi không cần người đại phải sống ở Nhật nhưng để mở tài khoản ngân 

hàng vẫn cần người cư trú ở Nhật do vậy việc thành lập công ty vẫn khá khó khăn. 

 

 Làm sao để có tư cách cư trú tại Nhật? 

 

Người có tư cách cư trú ở Nhật, cần phải có giấy chứng nhận con dấu và con dấu của người nước 

ngoài do văn phòng thành phố nơi cư trú cấp.Tháng 7 năm 2012, hệ thống quản lý cư trú mới ở 

Nhật thành lập khiến cho việc lấy chứng nhận cho con dấu và con dấu trở nên khó khan hơn trước. 

Trước đây, ngay cả người nước ngoài không có thẻ cư trú tại Nhật cũng có thể xin giấy chứng 

nhận con dấu, nhưng bây giờ nếu không có tư cách lưu trú (VD: đầu tư, quản lý) thì không thể  

lấy được giấy chứng nhận con dấu. 

 

1. Các câu hỏi liên quan đến việc thành lập công ty của người nước 
ngoài. 

 Người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Nhật hay không? 

 Hoàn toàn có thể làm được. Về cơ bản người nước ngoài thành lập công ty tại Nhật 

ngoài những người có tư cách lưu trú là vợ/chồng của người Nhật, tư cách định cư, vợ/chồng 

người vĩnh trú, người vĩnh trú thì phải có tư cách lưu trú đầu tư, quản lý. Khi đăng ký là 

người nước ngoài thì bạn có thể lấy được giấy chứng nhận con dấu ngay trong ngày. Thông 

thường áp dụng cho người có tình trạng lưu trú là đầu tư, quản lý sau khi đăng ký thành lập 

công ty thành công. 

 



Người nước ngoài có thể là cổ đông của công ty Nhật (người sáng lập) hay không? 

 Bạn có thể yên tâm là hoàn toàn có thể. Không có điều luật nào của Nhật quy định 

người nước ngoài không được làm người sáng lập công ty vì vậy người nước ngoài có thể 

làm được. Người nước ngoài ở Nhật cần phải tuân thủ theo luậ pháp của Nhật dù luật nước 

bạn như nào thì bạn sẽ bị phán xét theo luật pháp Nhật. 

 Người nước ngoài làm người sáng lập công ty thì cần những giấy tờ gì? 

 Các giấy tờ cần thiết để chứng minh thân phận, chính chủ. 

 Giấy chứng nhận con dấu 

 Thẻ ngoại kiểu, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy chứng nhận chữ ký của lãnh sự Nhật cũng 

có thể dùng làm tài liệu chứng minh. Bằng lái xe hoặc hộ chiếu có kèm ảnh được công 

nhận bởi tổ chức công thì cũng được coi là giấy tờ hợp lệ để chứng minh. 

 Tại Nhật, chỉ một giảm đốc người nước ngoài có thể thành lập công ty hay không? 

 Hoàn toàn có thể làm được. Hiện nay, điều kiện một giám đốc công ty phải là người 

cư trú tại Nhật không còn cần thiết nữa nhưng thay vào đó là phải có tài khoản ngân hàng 

tại Nhật để thanh toán tiền vốn điều lệ. Để mở được tài khoản tại Nhật thì lại cần người đó 

có địa chỉ cư trú tại Nhật. 

 Cần phải có visa để người nước ngoài thành lập công ty tại Nhật không? 

Bạn không nhất thiết phải có visa. Có những trường hợp bạn làm việc từ ngước ngoài 

chỉ đi lại một vài lần bằng visa du lịch. Nhưng nếu bạn muốn làm việc lâu dài ở Nhật thì bạn 

cần phải xin visa. 

 Tôi đã sống ở Nhật từ lâu nhưng chưa có quốc tịch Nhật thì liệu có thể thành lập công 

ty được không? 

 Bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty. Và bạn cần xin được giấy chứng nhận con 

dấu tại văn phòng hành chính thành phố.  

 



 Tôi biết rằng người không sống ở Nhật cũng có thể thành lập công ty nhưng, để mở 

chi nhanh công ty tại Nhật thì người không sống tại Nhật có làm được không? 

 Trong trường hợp mở chi nhánh tại Nhật thì cần phải chọn người đại diện ở chi nhánh 

Nhật. Điều cần thiết đó là người đại diện cần phải sinh sống ở Nhật. 

 

2. Các câu hỏi liên quan đến thanh toán vốn điều lệ và ngân hàng. 

 Tôi là người nước ngoài thì cần vốn điều lệ là bao nhiêu để thành lập công ty? 

 

 Luật của Nhật về vốn điều lệ đã thay đổi không có quy 

định vốn tối thiểu và vốn được tùy ý quyết định từ 1Yen trở lên. Và vốn điều lệ 0Yen thì không 

được chấp nhận. Đối với người nước ngoài mục đích để xin visa kinh doanh thì cần mức vốn là 

500man trở lên. Có một điểm nêu lưu ý rằng bạn có thể để vốn điều lệ lớn hơn 1,000man khi 

thành lập công ty nhưng công ty sẽ bị đánh thuế từ kỳ đầu tiên. Nên nếu đăng ký vốn dưới 

1,000man sẽ lợi ích hơn. 

Khi thành lập công ty tại Nhật thì khi nào cần thanh toán vốn điều lệ? 

Sau khi công chứng bản điều lệ công ty tại văn phòng công chứng thì bước tiếp theo là 

thanh toán tiền vốn điều lệ. 

 



Vì sao việc thanh toán vốn điều lệ chuyển từ tài khoản ngân hàng cá nhân khi thành lập 

công ty là cần thiết? 

Ở Nhật, việc chuyển khoản thanh toán này là bước bắt buộc để văn phòng pháp lý xác nhận 

được mức vốn điều lệ. Nhưng ở nhật không thể mở tài khoản công ty trước khi công ty được 

thành lập. Do đó, phải dùng tài khoản của người đại diện, người sáng lập công ty để thanh toán 

tiền vốn là cần thiết. 

Việc chuyển tiền vào tài khoản của công ty Nhật của người nước ngoài thì có bị đánh thuế 

không? 

Số tiền này là vốn điều lệ nên không bị đánh thuế bạn có thể hoàn toàn yên tâm. 

Thời gian thành lập công ty là quan trọng, người nước ngoài không cư trú ở Nhật thì có thể 

mở tài khoản ngân hàng cá nhân được không? 

Điều này thật sự khá bất tiện nhưng khó có thể mở tài khoản ngân hàng nếu không cư trú 

tại Nhật. Hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn. Liên quan đến vấn đề này, 

tên của giám đốc đại diện sống tại Nhật là cần thiết. 

 

3. Các câu hỏi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của tập đoàn Nhật. 

Nếu đăng ký địa chỉ trụ sở chính của công ty tại chính địa chỉ nhà ở của mình thì có 

vấn đề gì không? 

Việc thành lập công ty với địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ nhà mình hoàn toàn không 

có vấn đề gì. Tuy nhiên, đối với nhà khi ký hợp đồng thuê có ghi rõ nhà chỉ dùng để ở, hoặc 

nhà không dùng cho văn phòng làm việc thì lúc này nên liên lạc với người quản lý để thảo 

luận thêm. Nhưng đối với người cần giấy chứng nhận để xin visa kinh doanh thì việc sử 

dụng nhà riêng để làm văn phòng là không được chấp nhận. Hãy liên lạc với văn phòng 

chúng tôi để được tư vấn kỹ càng hơn. 

Khi đăng ký địa chỉ công ty thì có cần đăng ký rõ tên tòa nhà hay không? 

Tên tòa nhà không ghi cũng không sao. Nếu văn phòng chính của công ty là một phòng 



trong tòa nhà, thì bạn có thể không nhập tên tòa nhà. Ví dụ, tốt nhất không nên nhập tên vì 

sau có thể bạn sẽ mở rộng kinh doanh, số phòng và số tầng có thể được thay đổi. 

 

4. Các câu hỏi liên quan đến đặt tên công ty. 

Tên công ty tại Nhật giống hệt nhau có làm sao không? 

Công ty tên có thể giống nhau nhưng địa chỉ 2 công ty phải khác nhau nếu không sẽ 

không được chấp nhận. 

Trong tên cảu công ty chứa ký hiệu chữ latin(romaji) có được không? 

Hoàn toàn có thể đặt tên công ty có chữ, số bên trong cũng không sao. 

 

5. Các vấn đề khác xoanh quanh việc thành lập công ty. 

Nếu tôi thành lập công ty tại Nhật thì tôi có cần làm con dấu công ty hay không? 

Việc có con dấu công ty là điều gần như là bắt buộc tại Nhật. Con dấu công ty cần phải 

được đăng ký tại văn phòng đăng ký. 

Thành lập công ty con và chi nhanh thì cái nào tốt hơn? Sự khác nhau giữa thuế của 2 

kiểu và cho tôi ví dụ cụ thế. 

Để phân tích cụ thể thì rất khó nên chúng tôi sẽ đưa ra 2 điểm sau đây về cách tính 

thuế của chi nhánh tại Nhật. 

① Tỷ lệ bình quân thuế cư trú cảu công ty. 

 Nếu công ty tại nước sở tại có số tiền vốn lớn thì chi nhanh tại Nhật sẽ phải chịu 

mức thuế cao hơn so với thành lập công ty con tại Nhật. 

・ Nếu thành lập công ty con với vốn điều lệ là 500man thì số thuế cư trú phải 

nộp là khoảng 7man. 

・ Còn với công ty ở nước sở tại có số vốn là 25oku yen thì chi nhánh tại Nhật sẽ 

chịu mức thuế cư trú là 95man. 

② Thuế tiêu chuẩn ngoài của thuế kinh doanh. 

 Với công ty tại nước sở tại có số vốn vượt 100 triệu Yên thì mới phát sinh thuế này. 

Với công ty tại nước sở tại có số vốn là 2500 triệu Yên thì chi nhanh sẽ chịu thuế 



này là khoảng 500man. 

Đối với công ty thuế khi bị thâm hụt là khoảng 7man. 

Còn với chi nhánh thì thuế bị thâm hụt sẽ là khoảng 600man.  

Việc thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH thì cái nào sẽ tốt hơn? 

 Công ty TNHH dành cho các doanh nghiệp nhỏ không cần đến hội đồng cổ 

đông.Tuy nhiên, công ty cổ phần sẽ có lợi hơn khi bạn có ý định mở rộng kinh doanh. 

Do công ty TNHH không cần chứng nhận điều lệ công ty nên có thể tiến trình thành 

lập sẽ nhanh và rẻ hơn. 

Thành lập công ty thì nên đặt mục tiêu kinh doanh khoảng bao nhiêu thì được? 

Về cơ bản thì đặt bao nhiêu cũng được nhưng để dễ xác định công ty kinh doanh 

gì chính thì chỉ nên đặt khoảng 10 mục là được. 

Để thành lập công ty thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? 

 Thông thường để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và đăng ký thành lập công ty mất 

khoảng 2~4 tuần. và sẽ mất thêm khoảng 1 tuần để lấy được bản sao đăng ký. Tuy 

nhiên, nếu bạn muốn nhanh hơn hay liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn. 

6. Các vấn đề liên quan đến visa kinh doanh 

Những điều cần chú ý cho người nước ngoài thành lập công ty tại Nhật là gì? 

Những người với tư cách lưu trú là visa kỹ sư, trí thức nhân văn, nghiệp vụ quốc 

tế, visa gia đình nếu muốn thành lập công ty phải đổi sang visa quan lý kinh doanh mới 

hợp phát để thành lập công ty. Có nhiều trường hợp đã thành lập công ty nhưng không 

xin được visa kinh doanh. Nên việc xin visa kinh doanh để tiếp tục công ty là vô cùng 

quan trọng và khó khăn cần xem xét và chuẩn bị thật kỹ. 

Tôi muốn thành lập công ty nhưng hiện tại tư cách lưu trú đang là visa lao động thì có 

cần phải đổi visa không? 

 Để người nước ngoài nộp đơn xin thay đổi visa quản lý kinh doanh, cần phải 

nộp đơn sau khi doanh nghiệp thực sự hoạt động. Do đó, trước tiên cần thành lập một 



công ty tại Nhật, thực hiện nhiều thông báo khác nhau và sử dụng nhân viên và nộp 

đơn xin thay đổi tình trạng cư trú với việc lựa chọn đối tác kinh doanh đã hoàn thành. 

Vì công việc trong giai đoạn này chỉ có thể được thực hiện với thị thực làm việc bạn 

có, bạn cần phải thực hiện tình huống càng sớm càng tốt và thay đổi nó thành thị thực 

quản lý kinh doanh. Nếu bạn hành động theo kế hoạch, nó có thể được hoàn thành trong 

khoảng 1 đến 2 tháng kể từ khi thành lập công ty tại Nhật Bản cho đến khi bắt đầu kinh 

doanh. Trong văn phòng của chúng tôi, có nhiều trường hợp mua lại giấy phép cho 

người nước ngoài để có được thị thực quản lý kinh doanh tại Nhật. Xin vui lòng liên 

hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ vấn đề với việc xin thị thực quản lý kinh doanh. 

Đối với người đại điện công ty con của công ty nước ngoài thì cần đổi visa loại nào? 

Nếu người đại diện không có gia đình ở Nhật thì cần đổi vía kinh doanh hoặc visa 

chuyển nội bộ. 

Tôi có cần phải có bằng đại học để xin visa không?  

 Lý lịch học là một trong những yêu cầu tại thời điểm kiểm tra thị thực, nhưng nó có 

thể được bổ sung bằng kinh nghiệm làm việc. 

Thời gian cục xuất nhập cảnh xét visa kinh doanh khoảng bao lâu? 

Cục xuất nhập xét thường mất khoảng 3~4 tháng nhưng tuy nhiên cũng có những 

trường hợp mất khaongr 6 tháng. 

 Tôi có thể sử dụng văn phòng ảo khi tôi xin visa quản trị kinh doanh không? 

 Đối với văn phòng, các tiêu chuẩn sàng lọc được thiết lập, và khu vực phải được 

bảo đảm để điều hành một doanh nghiệp ổn định. Do đó, không có sự cho phép được 

đưa ra trong văn phòng ảo. Đối với khu vực đủ để điều hành một doanh nghiệp ổn định 

cụ thể, nó sẽ khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ tham khảo sau khi nghe về nội dung kinh 

doanh. 

7. Các thủ tục sau khi thành lập công ty 

 Tôi nghĩ rằng sau khi thành lập một công ty tại Nhật Bản, tôi sẽ mở một tài khoản 

ngân hàng dưới tên của một công ty. Có thể sử dụng dịch vụ internetbanking của ngân hàng 



để quản lý từ nước ngoài được không? 

Điều này không được khuyến khích. Ngoài ra, vì ngân hàng Internet tại các ngân 

hàng Nhật Bản về cơ bản đều là tiếng nhật, bạn nên xây dựng các hoạt động cho phép 

bạn hoạt động từ Nhật Bản. 

 Tôi nên làm gì sau khi thành lập công ty tại Nhật Bản?  

 Sau khi thành lập một công ty tại Nhật Bản, bạn cần làm nhưng việc sau:  

 Báo cáo cho cơ quan thuế  

 Báo cáo cho cơ quan thuế quận hoặc văn phòng địa phương  

 Báo cáo cho văn phòng thành phố  

 Báo cáo cho văn phòng bảo hiểm xã hội  

 Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động  

 hellowork 

Những việc này khá phức tập nhưng văn phòng chúng tôi sẽ đảm nhiệm nó. 

 Nếu không may rời khỏi Nhật Bản, văn phòng có thể hỗ trợ rút tiền không?  

 Vâng, chúng tôi có thể hỗ trợ nó. Sau khi công ty, chi nhánh thông báo giải thể 

ngưng hoạt động kinh doanh. 

 

 

 
 


