
Visa quản lý kinh doanh và thuế cho các lớp học ngôn ngữ 

trực tuyến 

 

Những	điều	cần	lưu	ý	khi	xin	visa	quản	lý	kinh	doanh	cho	việc	kinh	

doanh	các	lớp	học	ngôn	ngữ	trực	tuyến.	

(1) Mô tả thiết bị văn phòng 

 
Trong trường hợp của một lớp học ngôn ngữ trực tuye�n, người hướng da�n và sinh viên tương 
tác với nhau trực tuye�n, do đó không ca�n có "lớp học" đe�  sinh viên nhận lớp. 
Ngoài ra, cũng có những giáo viên dạy trực tuye�n vào những thời gian rảnh tại nhà. 

 
Ngay cả trong tình huo� ng như vậy, đơn xin thị thực quản lý kinh doanh đòi hỏi không gian 
văn phòng của công ty đe�  giám đo� c đại diện thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh doanh và ne�u 
công ty không nộp một so�  hình ảnh trong văn phòng thì việc xin thị thực sẽ gặp khó khăn. 

 
Va�n đe�  ở đây là phải xác định được thuê bao nhiêu người làm việc tại văn phòng và bao nhiêu 

người làm việc tại nhà. Và ca�n có hı̀nh ảnh bàn làm việc của nhân viên văn phòng. 

 
Diện tı́ch văn phòng sẽ không ăn khớp với so�  nhân viên được thuê. Nên khi làm ca�n giải thı́ch rõ 

việc diện tı́ch văn phòng và so�  lượng nhân viên. 

 

(2) Việc	vốn	đầu	tư	ít.	

Nói ve�  đa�u tư vo� n ca�n thie�t cho lớp học ngôn ngữ trực tuye�n, chủ ye�u là ứng dụng cho iPad 
được sử dụng làm tài liệu giảng dạy hoặc tài liệu giảng dạy. 
 
So�  vo� n đa�u tư càng lớn, bạn sẽ ba)t đa�u kinh doanh này càng nghiêm túc và de�  dàng thừa nhận 
với cơ quan xua� t nhập cảnh ra*ng đó không phải là giả, nhưng so�  tie�n đa�u tư thường nhỏ hơn 

so với kinh doanh nhà hàng. 

 
Nộp thêm gia�y tờ lịch sử email của các cuộc họp chuyên sâu với nhà sản xua�t ứng dụng, thư 



thông báo tuye�n dụng giảng viên, v.v ... sẽ giúp ích hơn cho việc xét của cục. 

 

(3) Phân biệt với khả năng làm việc trực tuyến và nhu cầu làm việc tại trụ sở chính  

Ne�u muo� n mời một người nước ngoài đe�n Nhật làm việc thı̀ bạn ca�n giải trı̀nh rõ lý do và việc 

ca�n thie� t cảu người này trong việc phát trie�n lớp học của công ty. 

  

Quản lý và đánh thuế các lớp học ngôn ngữ trực tuyến 
 

(1) Phân loại thuế tiêu thụ để	kinh	doanh	

 
Do sửa đo� i luật thue�  tiêu thụ của năm, thue�  tiêu thụ sửa đo� i sẽ là cơ sở cho việc địa chı̉ của 
người nhận cung ca�p dịch vụ, v.v. có ở Nhật Bản không, và thue�  tiêu thụ sẽ được trả. 
 
Do đó, ca�n phải quản lý cư dân Nhật Bản và người không cư trú trước và phân chia doanh so�  
giữa các sinh viên trực tuye�n. 
 

(2) Trả lương cho người hướng dẫn 

 Ne�u có người Nhật Bản và người không cư trú trong so�  những người hướng da�n, cư dân 
Nhật Bản sẽ bị kha�u trừ vào lương hàng tháng, và họ sẽ tham gia bảo hie�m công ty và bảo hie�m 
việc làm tùy thuộc vào giờ làm việc. 
 
Mặt khác, đo� i với những người hướng da�n không phải là cư dân, dịch vụ sẽ được cung ca�p 
bên ngoài Nhật Bản nên không ca�n phải kha�u trừ thue� , và bảo hie�m công ty và bảo hie�m việc 
làm. 
 
 Đây là một tài liệu ca�n thie�t khi gia hạn tình trạng cư trú của giám đo� c đại diện hoặc khi xin 
hoặc gia hạn visa làm việc của nhân viên. 
Trong quá trình xin visa cho ngoài quản lý của công ty thı̀ việc đı́nh kèm ho�  sơ bản lương và giải 

trı̀nh và các nhân viên sẽ giúp cục quản lý xua� t nhập cảnh không khi ngờ đe�n bản báo cáo tài 

chı́nh của công ty. 


