
Kinh	doanh	ngành	du	lịch	liệu	có	xin	được	visa	quản	lý	kinh	doanh	

hay	không?	

 

1. Sự liên quan của tư cách lưu trú visa quán lý kinh doanh. 

Người nước ngoài đie u hành hướng da!n viên du lịch tự làm việc đe#n thăm Nhật Bản có the&  

có được tư cách lưu trú quản lý kinh doanh hay không? 

Ca n xem xét những đie&m dưới đây: 

① Ca n đảm bảo là sinh so# ng ở Nhật. 

Những ye#u to#  sau đây sẽ được xem xét kỹ, ne#u bạn chuyên kinh doanh dịch vụ như lịch 

đe#n Nhật. Ne#u bạn thı́ch hiện có tour du lịch từ Nhật đi Trung quo# c, Đài loan thı ̀việc 

bạn có ca n phải sinh so# ng ở Nhật không lại được xem xét lại 

- Gia đı̀nh cư trú 

- Tài liệu riêng biệt mà các cuộc đàm phán kinh doanh và đặt hàng dự án với các 

công ty du lịch nước ngoài là khách hàng có the&  có ở Nhật Bản 

- Tỷ lệ của các chuye#n tham quan trên to& ng kho# i lượng công việc (cả lịch trı̀nh và 

thu nhập) và mức tăng dự kie#n trong tương lai 

② Tư cách lưu trú là visa quản lý kinh doanh chứ không phải visa lao động 

Khi ký hợp đo ng với công ty du lịch thı ̀tư cách cư trú có the&  là visa lao động. Nhưng 

ne#u là visa lao động thı ̀ca n có lý lịch học thuật phù hợp. Còn với visa kinh doanh thı ̀

ca n có kinh nghiệm ve  quản lý kinh doanh. 

- Gia#y phép, ba6ng ca#p tên công ty. 

- Tự mua đa y đủ các công cụ làm việc, lưu trữ liên quan đe#n công việc. 

- Có năng lực đưa ra các quye# t định tăng giảm giá. 

- Ke&  cả trong quá khứ và tương lại có quan hệ giao dịch với nhie u công ty chứ không 

phải chı ̉1 công ty. 

- Có văn phòng, trang web hay cửa hàng công ty. 

- Có tham gia hội doanh nghiệp. 

- Có ke#  hoạch tuye&n dụng nhân viên. 

- Có tham gia bảo hie&m đa y đủ. 

- Tùy thuộc vào quye# t định của công ty đe&  quye# t định thủ tục và phương thức thực 

hiện kinh doanh. 

- Không chı ̉điṇh giờ làm và địa chı ̉làm việc 

- Chi phı ́đi lại và tie#p đãi sẽ do công ty chi trả. 

- Không có bảo đảm to# i thie&u cho bo i thường và sẽ không có doanh so#  bán hàng cho 

đe#n khi hoàn thành kinh doanh 

- Tự tạo hóa đơn bán hàng. 



- Bán hàng được lập hóa đơn bao go m cả chi phı ́(không phải thanh toán chi phı ́thực 

te# ) 

2. Lưu ý ve  thông báo thue#  tiêu thụ và tı̀nh trạng đơn xin gia hạn cư trú cho hướng da!n viên 

du lịch. 

Nói chung, một công ty đie u hành một doanh nghiệp hướng da!n viên du lịch nhận to& ng chi 

phı́ đi lại từ một công ty du lịch nước ngoài như bán hàng, và thanh toán cho một công ty xe 

buýt, nhà trọ, vv thường được ghi nhận là chi phı ́bán hàng. 

 

Trong trường hợp này, trong trường hợp yêu ca u phı ́đại lý kinh doanh và chi phı́ thực te#  

(thanh toán cho công ty xe buýt và nhà trọ) riêng với tư cách là cơ quan làm việc văn phòng, 

lệ phı́ này được mie!n thue#  xua# t kha&u (cung ca#p dịch vụ cho người không cư trú). Nó sẽ có 

the&  loại bỏ thue#  đo# i với thue#  bán hàng.  

Chı̉ có phı́ đại lý được bao go m trong bán hàng trên bảng sao kê tài khoản 

Mặt khác, khi Cục Quản lý xua# t nhập cảnh xác điṇh tı̀nh trạng gia hạn tı̀nh trạng cư trú và 

thời gian gia hạn (một năm hoặc ba năm, v.v.), thı̀ con so#  doanh thu tăng trưởng to# t là một 

lợi the# .Việc gay a#n tie#ng cho cục xua# t nhập cảnh là ra# t khó, ngay cả khi có cả báo cáo tài chı́nh 

trı̀nh bày cho Cục quản lý xua# t nhập cảnh và báo cáo thu nhập ròng cho cơ quan thue# , ne#u 

cả hai đe u được đại hội đo ng co&  đông cha#p thuận, đó sẽ là một va#n đe  pháp lý.  


