
Visa du học	sinh	đổi	sang	visa	kinh	doanh	và	trường	hợp	bị	kiểm	
tra	thuế.	

 

(1) Một so�  va�n đe�  liên quan đe�n việc tự kinh doanh khi còn là du học sinh. 

Người nước ngoài học tại trường của Nhật với tư cách lưu trú là du học sinh thı ̀sẽ bị giới hạn 

giờ làm thêm 28 tie�ng 1 tua�n ( đo� i với những đợt nghı̉ le)  thı ̀to� i đa 8 tie�ng một ngày) 

Còn đo� i với visa gia đı̀nh thı̀ cũng bị giới hạn 28 tie�ng 1 tua�n. 

 

Tuy nhiên, gia�y phép đi làm này không bao go� m việc tự kinh doanh riêng. Vı ́dụ, đo� i với du 

học sinh ngoài giờ đi học thı̀ đi mua qua�n áo của Nhật gửi qua EMS ve�  Trung Quo� c bán ở 

Taobao. Có ra� t nhie�u trường hợp như vậy nhưng đây là hành vi ba� t hợp pháp. 

 

Dựa vào thực te�  tôi đã làm với trường hợp du học sinh xin visa kinh doanh và cũng trải qua 

trường hợp bị đie�u tra thue� . 

Nhie�u trường hợp đã xin được visa kinh doanh dù lúc là du học sinh đã ba5 t đa�u kinh doanh. 

 

(2) Bên cơ quan đie�u tra thue�  có liên ke� t với cục xua� t nhập cảnh hay không? 

Trong quá trıǹh đie�u tra thue�  “Tự kinh doanh riêng từ thời là du học sinh” có nhie�u trường 

hợp đã nhờ đe�n sự tư va�n từ chuyên gia thue� .  

Nhie�u người đã được phát hiện ra ra:ng nó ảnh hưởng đe�n tư cách lưu trú. 

Thực te�  những trường hợp tôi làm không gặp phải va�n đe�  này nhưng có vẻ có 2 ye�u to�  sau 

nên chú ý: 

- Cơ quan thue�  tách biệt rõ ràng giữa các bộ phận doanh nghiệp và cá nhân. 

Bộ phận chuyên đie�u tra thue�  doanh nghiệp sẽ chı̉ đe�n công ty và kie=m tra thue�  thu 

nhập công ty chứ không có quye�n đie�u tra thue�  cá nhân. 

Sau khi thành lập công ty mà dùng tài khoản cá nhân của người đại diện công ty đe=  

thanh toán thı̀ sau đó nên bo=  sung gia�y tờ sửa lo) i “Thie�u sót thanh toán của công ty”. 

Trước khi thành lập công ty, thanh toán ba:ng tài khoản cá nhân thı̀ nên được hướng 

da)n nộp tờ khai thue�  với tư cách cá nhân. 

Đúng ra chı̉ ca�n liên hệ với bộ phận thue�  cá nhân và tie�p tục quá trı̀nh đie�u tra thue�  là 

được. 

- Đie�u tra thue�  trong 3 năm 

Đo� i với xua� t nhập kha=u thương mại, ngoại trừ trường hợp nộp từ khai hoàn thue�  tiêu 

thụ thı̀ kie=m toán thue�  sẽ thực hiện sau nhiệm kỳ thứ tư. Và sẽ ha�u như không tập trung 

vào tài khoản cá nhân trước khi thành lập công ty. 



Sau khi thành lập công ty sẽ tie�p tục thủ tục xin phép thay đo= i thị thực quản lý kinh 

doanh, nhưng nhân viên thue�  thường không được đào tạo kỹ ve�  tı̀nh trạng cư trú này 

nên những người bie� t rõ va�n đe�  này thường ra� t hie�m. 

- Ve�  cơ bản thı ̀cơ quan thue�  và cục xua� t nhập cảnh không có liên ke� t với nhau. 

Theo như cơ bản thı ̀thông tin kie=m toán thue�  sẽ không được liên ke�  với các văn phòng 

khác. Do vậy bạn có the=  yên tâm va�n đe�  này. 

 

Khi xịn visa kinh doanh thı ̀cục xua� t nhập cảnh sẽ xét những mục gı.̀ 

 

(1) Đie�u mà Cục quản lý xua� t nhập cảnh kie=m tra là giữ lại phie�u đã nộp thue� , báo cáo tài chı́nh, 

ho�  sơ pháp lý, gia�y chứng nhận nộp thue�  

Cục quản lý xua� t nhập cảnh kie=m tra phie�u đã nộp thue� , báo cáo tài chı́nh, ho�  sơ pháp lý. Nói cách 

khác, ngay cả khi trước khi thành lập công ty bạn đã tự kinh doanh cá nhân dù nó sai trái, nhưng 

cũng đã xin được tư cách lưu trú quản lý kinh doanh,  

 

(2) Tım̀ một lý do không ảnh hưởng đe�n thu nhập cá nhân ngay cả khi bị đie�u tra kie=m toán thue�  

 

Khi bị đie�u tra ke�  toán thue�  thı̀ khoản tie�n chuye=n vào tài khoản cá nhân có the�  giải thı́ch theo 2 

cách sau: khoản tie�n thưởng cho người đie�u hành, hoặc khoản tie�n vay đie�u hành. 

Ne�u so�  tie�n được xử lý theo cách chuye=n cho người đie�u hành thı̀ sẽ làm ảnh hưởng đe�n thu nhập 

cá nhân, nhưng ne�u sau đó so�  tie�n quay lại công ty thı̀ sẽ không ảnh hưởng đe�n cá nhân nữa. 

 

(3) Phương pháp đe=  tı̀m trước nhưng đie=m bi ̣đie�u tra ke�  toán thue� . 

 

Đe=  ngăn chặn kie=m toán thue� , nên cung ca�p ta� t cả thông tin cho một chuyên gia tư va�n ke�  toán 

thue� . Ne�u ke�  toán thue�  hie=u nội dung tie�n gửi và rút tie�n trong tài khoản cá nhân người đại diện 

trong khoảng thời gian trước cho đe�n khi thành lập tài khoản ngân hàng của công ty sau khi 

thành lập công ty, nội dung sẽ được phản ánh trong báo cáo tài chı́nh, vı ̀vậy ngay cả khi có đie�u 

tra kie=m toán thue�  cũng sẽ không có va�n đe�  gı̀ cả. 

Ngoài ra, đe=  việc kie=m tra de)  dàng hơn hay cung ca�p đa�y đủ tài khoản ngân hàng như tên chi 

nhánh, tên ngân hàng đe)  mọi việc die)n ra thuận lợi. 


