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Trích yếu:
Theo quy định tại Điều 2, 3, 6 Tiêu chuẩn hạng mục và số tiền thu phí cho Cơ sở dịch vụ
việc làm tư lập, Điều 35 Luật Dịch vụ Việc làm, chi phídịch vụ cho hạng mục dịch vụ việc
làm để thực hiện sắp xếp người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan làm việc bao gồm chi
phí giao thông cần thiết để đưa đón người nước ngoài, không được thu thêm phí đưa đón
hoặc phí trợ cấp đổ xăng.
Nội dung toàn văn: I. Điều 2 Tiêu chuẩn hạng mục và số tiền thu phí cho Cơ sở dịch vụ
việc làm tư lập (dưới đây gọi tắt là Tiêu chuẩn thu phí) quy định "hạng mục thu phítại Tiêu
chuẩn này được định nghĩa như sau: ... V. Phí dịch vụ: Chi phícần thiết thực hiện các hạng
mục dịch vụ việc làm được Cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương chỉ định theo khoản 4
mục 1 Điều 35 Luật này, bao gồm chi phí giao thông cần thiết để đưa đón người nước
ngoài”, khoản 1 mục 1 Điều 6 quy định "Cơ sở dịch vụ việc làm kinh doanh tiếp nhận ủy
quyền của người nước ngoài thực hiện nghiệp vụ dịch vụ việc làm của công việc được quy
định tại khoản 8 đến khoản 10 mục 1 Điều 46 Luật này, thìcó thể thu phídịch vụ với người
nước ngoài, số tiền như sau: I. Trường hợp lĩnh visa nhập cảnh sau ngày 09 tháng 11 năm
2001: Hàng tháng trong năm thứ nhất không được thu quá 1.800 Đài tệ, hàng tháng trong
năm thứ hai không được thu quá 1.700 Đài tệ, hàng tháng trong năm thứ ba không được
thu quá 1.500 Đài tệ. Nhưng người nước ngoài từng được thuê làm 2 năm trở lên, do chấm
dứt quan hệ thuê làm hoặc thời hạn giấy phép thuê làm đã hết hạn và xuất cảnh, sau đó
nhập cảnh trở lại làm việc, và làm cho cùng một Chủ thuê, thì hàng tháng không được thu
quá 1.500 Đài tệ.”, Điều 3 Biện pháp quản lý và cấp phép cho cơ sở dịch vụ việc làm tư lập
quy định “hạng mục dịch vụ việc làm khác được cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương
chỉ định theo khoản 4 mục 1 Điều 35 Luật này, như sau: … II. Được Chủ thuê ủy nhiệm
thực hiện ... sắp xếp xuất nhập cảnh ... cho người nước ngoài làm việc tại Trung Hoa Dân
Quốc.”, xin được nêu rõ tại đây.
II. Theo đó, người nước ngoài phù hợp điều kiện từng được thuê làm 2 năm trở lên, do
chấm dứt quan hệ thuê làm hoặc thời hạn giấy phép thuê làm đã hết hạn và xuất cảnh, sau
đó nhập cảnh trở lại làm việc, và làm cho cùng một Chủ thuê, trong thời gian đến Đài Loan
làm việc tuy được thuê làm bởi Chủ thuê khác (ví dụ: Chủ thuê A làm 1 năm, Chủ thuê B
làm 1 năm), do chấm dứt quan hệ thuê làm hoặc thời hạn giấy phép thuê làm đã hết hạn và
xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trở lại làm việc, và được thuê làm cho bất kỳ cùng một Chủ
thuê nào (ví dụ: Chủ thuê A hoặc Chủ thuê B), thì áp dụng quy định tại phần "nhưng" của

khoản 1 mục 1 Điều 6 Tiêu chuẩn thu phí, không liên quan đến dịch vụ của cùng một công
ty môi giới hay không. Ngoài ra, về tiêu chuẩn thu phí dịch vụ của người nước ngoài được
chuyển Chủ thuê mới (không phải do chấm dứt quan hệ thuê làm hoặc thời hạn giấy phép
thuê làm đã hết hạn và xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trở lại làm việc), thì áp dụng thu phí
trong thời gian cộng dồn làm việc tại Đài Loan lần này của người nước ngoài đó (ví dụ:
người nước ngoài làm cho Chủ thuê A 13 tháng, sau đó chuyển sang làm cho Chủ thuê B,
thời gian làm việc cộng dồn của người nước ngoài là 14 tháng, do đó theo quy định tại
khoản 1 mục 1 Điều 6 Tiêu chuẩn thu phí, phí dịch vụ hàng tháng của năm thứ hai không
được thu quá 1.700 Đài tệ), chứ không phải tính lại thời gian làm việc khi người nước ngoài
làm cho Chủ thuê mới.

III. Do đó, theo quy định nêu trên, chi phí dịch vụ cho hạng mục dịch vụ việc làm để
thực hiện sắp xếp cho người nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Đài Loan, bao gồm chi
phígiao thông cần thiết để đưa đón người nước ngoài. Nói cách khác, chi phígiao thông
khi người nước ngoài nhập cảnh làm việc và khi hết hạn làm việc về nước đã bao gồm
trong chi phí dịch vụ, không được thu thêm phí đưa đón hoặc phí trợ cấp đổ xăng.

