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外國學生在臺居留須知 

移民署基隆市服務站 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CƯ TRÚ CHO DU HỌC      

SINH NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN 

PHÒNG HỖ TRỢ SỞ DI DÂN CƠ LONG 



大綱 ĐẠI CƯƠNG 

居留證簡介GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC THẺ CƯ 

TRÚ  

居留證申辦及注意事項 XIN CẤP THẺ CƯ 

TRÚ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý  

畢業留臺居留TIẾP TỤC CƯ TRÚ SAU KHI 

TỐT NGHIỆP 

相關法令介紹SƠ LƯỢC MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN 

PHÁP LUẬT 
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壹、何謂外僑居留證 
I.THẺ CƯ TRÚ LÀ GÌ ? 

 持有人在臺之合法身分證明文件。 
 
 Văn kiện chứng minh người nước ngoài có danh phận hợp 

pháp tại Đài Loan 
 

 如同本國人之中華民國身分證，代表一個人身分，在臺灣享有
相關權利和義務。(享有相關之權利如健保卡之申請) 

 
 Được so sánh như chứng minh thư của công dân trung hoa dân 

quốc, đại diện cho danh phận con người, được hưởng các 
quyền lợi và nghĩa vụ khi cư trú tại Đài Loan.( Được hưởng 
các quyền lợi liên quan như xin cấp thẻ bảo hiểm y tế). 
 

 載明持有人之基資、居留期限、相片等資訊。 
 Ghi chép đầy đủ các dữ liệu cơ bản như, thời hạn cư trú, hình 

ảnh ...vv 
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認識外僑居留證(1) 特別注意居留期限 
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認識外僑居留證(2) 可多次入出國 
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貳、居留證申辦及注意事項 
II. XIN CẤP THẺ CƯ TRÚ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN 

LƯU Ý 
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一、居留證延期 
1.GIA HẠN THẺ CƯ TRÚ 

 居留證到期前30日內，向居住地服務站申請延期(學生外僑居留證可跨區申
辦)。 

 Trước khi thẻ cư trú hết hạn 30 ngày, cần đến văn phòng hỗ trợ tại nơi bạn sống 
tiến hành xin gia hạn.(thẻ cư trú sinh viên ngoại kiều có thể đến khu vực khác 
xin cấp) 

 檢具文件：申請書、 最近一年內2吋照片1張、護照正本、有註冊章之學生
證或在學證明。【委託辦理另附委託書及受委託人身分證明文件】 

 Chứng từ cần thiết : Đơn xin cấp thẻ, 1 ảnh 2 phân trong vòng 1 năm, hộ chiếu 
bản gốc, thẻ sinh viên đã đóng dấu đăng ký hoặc giấy tờ xác minh là đang theo 
học .( Nếu được uỷ quyền cần có giấy uỷ quyền và chứng từ chứng minh thân 
phận của người được uỷ quyền). 

 規費：外籍生1年1,000元，僑生1年500元。 
 Lệ phí: Sinh viên nước ngoài 1,000 đài tệ/ năm, sinh viên hoa kiều 500 đài tệ / 

năm 
 核辦天數：10個工作天（憑收據領取外僑居留證） 
 Số ngày xét duyệt: 10 ngày (Dựa vào hoá đơn thanh toán của thẻ cư trú ngoại 

kiều) 
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二、居留證遺失補發 
2. CẤP BỔ SUNG THẺ CƯ TRÚ THẤT LẠC 

 檢具文件：申請書(外國人居停留案件申請表)、護照、
相片1張、在學證明、遺失居留證聲明書(遺失切結書)
或報案證明。 

 Chứng từ cần thiết : Đơn xin cấp thẻ (Đơn xin cấp thẻ cư 
trú dành cho người nước ngoài), hộ chiếu, 1 ảnh, giấy xác 
minh là đang theo học, đơn trình báo thất lạc thẻ cư trú 
( cam kết thất lạc) hoặc chứng minh trình báo. 

 行政規費：新臺幣500元。 

 Lệ phí hành chính : 500 đài tệ 

 工作日數：10個工作天（不含例假日） 

 Số ngày xét duyệt : 10 ngày ( không bao gồm các ngày 
nghĩ lễ). 
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三、護照遺失申報 
3.TRÌNH BÁO HỘ CHIẾU THẤT LẠC 
  檢具文件：申請書、身分證明文件(如外僑居留證)、相片2張。 

 Chứng từ cần thiết : Mẫu đơn, chứng từ chứng minh thân phận 
( như thẻ cư trú ngoại kiều), 2 ảnh. 

 限本人親自至本署各服務站臨櫃申報。 

 Chỉ giới hạn cho cá nhân đích thân đến phòng hỗ trợ xin trình 
báo và cấp phép. 

 申辦同時服務站會開立外國護照遺失報案紀錄表給申報人，申報人持
紀錄表到駐台機構辦理新護照或旅行文件，如已取得新護照或旅行證
件後，應向居住地服務站申辦護照資料異動。 

 Trong quá trình trình báo, phòng hỗ trợ sẽ cấp đơn xin trình 
báo về hộ chiếu nước ngoài thất lạc cho người trình báo, người 
trình báo mang đơn này đến cơ quan lãnh sự tại Đài loan để xin 
cấp hộ chiếu mới hoặc chứng từ du lịch, sau khi nhận được hộ 
chiếu mới hoặc chứng từ du lịch, cần đến phòng hỗ trợ của nơi 
ở hiện tại để tiến hành thay đổi các tài liệu trên hộ chiếu mới. 
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四、注意事項（1） 
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý (1)  

人在境外ARC快到期,該怎麼延期? ĐANG Ở NƯỚC 

NGOÀI NHƯNG THẺ CƯ TRÚ SẮP HẾT HẠN ,SẼ GIA HẠN THẾ 

NÀ O ? 

 居留證正本。 
 Thẻ cư trú bản gốc  

 護照正本。如正本護照沒有寄回，需檢附經駐外館處驗證
之護照影本。 

 Hộ chiếu bản gốc. Nếu hộ chiếu bản gốc không được gửi, cần 
mang theo hộ chiếu bảng photo đã được công chứng bởi cơ 
quan lãnh sự quán. 

 委託書-需經駐外館處驗證。 
 Giấy uỷ quyền : Cần được công chứng bởi cơ quan lãnh sự 

quán. 

 其他延期相關文件。 
 Một số chứng từ xin gia hạn liên quan khác. 
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四、注意事項(2) 
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý (2)  

 
ARC在境外逾期怎麼辦? ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI 

NHƯNG THẺ CƯ TRÚ HẾT HẠN THÌ NÊN LÀM THẾ 

NÀ O ? 

若居留證在境外逾期，應在境外申辦簽證入境 

後，至服務站重新辦理居留證，不可以用逾期之 

居留證繳交罰鍰後續辦居留證！ 

     Trong trường hợp đang ở nước ngoài nhưng thẻ cư trú hết 

hạn, cần ở nước sở tại xin cấp VISA để nhập cảnh, sau đó 

đến phòng hỗ trợ để xin cấp thẻ cư trú mới, không được 

phép dùng thẻ cư trú đã quá hạn tiến hành đóng phạt để cấp 

thẻ cư trú. 
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四、注意事項(3) 
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý (3)  

   居留延期應於期限屆滿前申請，逾期居留未滿30日，

原申請之居留原因仍繼續存在者，經依入出國及移民
法(以下簡稱移民法)第31條第3項及第85條第4款處以
罰鍰後，得向移民署重新申請居留。  

   (逾期29日可境內罰鍰續辦居留證，逾期30日就必須出
境，重新申辦簽證入臺) 

     Xin cấp gia hạn thẻ cư trú cần được tiến hành trước thời hạn quy định, 

nếu tính từ thời điểm hết hạn vẫn chưa đạt đến 30 ngày,và điều kiện 

xin cư trú ban đầu vẫn còn hiệu lực, dựa vào luật xuất nhập cảnh và 

luật di dân ( sau đây gọi tắt là luật di dân) mục thứ ba điều 31 và 

khoản 4 điều 85, sau khi đóng phạt, có quyền đến sở di dân để xin cấp 

thẻ cư trú mới 

( Quá hạn 29 ngày có thể đóng phạt và xin cấp thẻ cư trú mới. Quá hạn 

30 ngày sẽ bị truật xuất và xin cấp VISA mới để được nhập cảnh vào 

Đài Loan.) 
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四、注意事項(4) 

  罰鍰基準PHÍ PHẠT CƠ BẢN   

逾期天數 

SỐ NGÀY QUÁ HẠN 

罰鍰 

MỨC PHẠT 

10日以下(不包含第10日) 

10 Trở xuống ( không bao 
gồm ngày thứ 10) 

新臺幣2,000元 

2,000 đài tệ 

11~30日(不包含第30日) 

11-30 ngày (không bao 
gồm ngày thứ 30)  

新臺幣4,000元 

4,000 đài tệ 

31~60日(不包含第60日) 

31-60 ngày (không bao 
gồm ngày thứ 60)  

新臺幣6,000元 

6,000 đài tệ 

61~90日(不包含第90日) 

61-90 ngày (không bao 
gồm ngày thứ 90)  

新臺幣8,000元 

8,000 đài tệ 

90日以上 

90 ngày lên  

新臺幣10,000元 

10,000 đài tệ 
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四、注意事項(5) 

  變更居留住址或服務處所時，應於15日內申請辦理變更登記。(房

屋契約or學校開立附地址之住宿證明) 

Trong trường hợp thay đổi nơi ở hoặc thay đổi đơn vị làm việc, cần tiến 

hành đăng ký trình báo thay đổi nội trong 15 ngày .(hợp đồng thuê nhà 

hoặc giấy xác minh địa chỉ ký túc xá do nhà trường cấp ) 

   違規者，依移民法第31條第5項及及第85條第4款裁處罰鍰如下： 

Nếu vi phạm, sẽ bị phạt dựa trên mục 5 điều 31 và khoảng 4 điều 85 của 

luât di dân. 

 違規次數行為 
 SỐ LẦN VI PHẠM 

罰鍰 
MỨC PHẠT 

第一次行為 

1 lần  

新臺幣2,000元 

2,000 đài tệ 

第二次行為 

2 lần  

新臺幣5,000元 

5,000 đài tệ 

第三次行為 

3 lần  

新臺幣10,000元 

10,000 đài tệ 
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四、注意事項(6) 

• 居留期間內，居留原因消失者（如休、退學），廢止其居留許可，
並註銷其外僑居留證。 

• Trong quá trình cư trú ,nếu điều kiện cư trú bị huỷ (như nghĩ học tạm 

thời, thôi học), chấp thuận cư trú sẽ bị tướt bỏ và bị tịch thu thẻ cư trú. 

• 請各校休退學生通報窗口，於規定時間內辦理通報作業，並轉知
前述學生攜帶離境機票,護照,居留證,休退學證明，洽居住地服務
站辦理限令出國手續，並繳回居留證。 

      Bộ phận phụ trách của nhà trường cần tiến hành quy trình thông báo 

theo đúng thời gian quy định ,thông báo đến các sinh viên nêu trên 

mang theo vé máy bay, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy xác nhận nghĩ học 

tạm thời hoặc thôi học, liên hệ văn phòng hỗ trợ của nơi ở hiện tại để 

tiến hành thủ tục xuất cảnh, và hoàn giao thẻ cư trú. 
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嚴禁非法打工，請學校協助宣導 
NHÀ TRƯỜNG CẦN HỖ TRỢ TUYÊN 

TRUYỀN ,NGHIÊM CẤM LAO ĐỘNG TRÁI PHÉP 

 外國人在我國停/居留期間，不得從事與許可停留居留原因不
符之活動或工作。 

 Người nước ngoài đến tạm trú hoặc cư trú tại Đài Loan, không 

được hoạt động hoặc làm việc trái với điều khoản lý do xin cư trú 

được ghi nhận . 

 違反上述規定，移民署得依移民法第29條強制驅逐出國或限
令出國。 

 Nếu vi phạm quy định trên ,sở di dân sẽ căn cứ vào điều 29 luật di 

dân, cưỡng chế yêu cầu xuất cảnh. 

 非法打工者，禁止入國3年。 

 Lao động trái phép ,sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm. 
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歡迎利用「外生與外僑生線上申辦系統」 
HOAN NGHÊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP PHÉP 

ONLINE DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ  

     本署為簡化案件申辦流程及節省民眾等待時間，業已
規劃「外生外僑生線上申辦系統」，目前已開放全國
各大學校院及學生自行送件，歡迎多多利用！ 

     Nhằm mục đích đơn giản hoá quá trình xin cấp phép và tiết 

kiệm thời gian của người dân ,sở di dân đã tiến hành thiết 

lập HỆ THỐNG CẤP PHÉP ONLINE, trước mắt đã mở 

rộng hoạt động đến tất cả các trường đại học và học sinh 

trong nước để tiến hành cá nhân chủ động gửi file xin cấp 

phép. Kính mong mọi người hưởng ứng sử dụng. 
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IC卡居留證領取說明 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐI ĐẾN NHẬN THẺ CƯ TRÚ 

領取人攜帶個人證明證件（身分證、護
照或居留證等）及繳費收據（這是最重
要的）至服務站領證櫃檯。 
Người đến nhận cần mang theo chứng từ 
xác minh cá nhân( chứng minh thư, hộ 
chiếu, thẻ cư trú ..vv) và hoá đơn thanh 
toán ( cái quan trọng nhất) đến quầy nhận 
thẻ của phòng hỗ trợ để nhận. 
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學校下載自行申請學生名單 
SINH VIÊN TỰ TẢI DANH SÁCH SINH VIÊN TẠI 

TRƯỜNG 
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參、畢業留臺工作 
III LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 一、覓職期間辦理其他事由居留證 
1.LÀM THẺ CƯ TRÚ VỚI ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG THỜI GIAN KIẾM VIỆC 

LÀ M  

 依據法令：外國人停留居留及永久居留辦法第22 
                        條之1(居留事由改為其他)核予6個月居留 
                        效期，到期日前得再延一次6個月。 
Căn cứ điều lệ pháp luật : Mục 1(Thay đổi điều khoản cư trú) điều 22 luật tạm trú, cư trú, cư trú 
vĩnh viễn dành cho người nước ngoài, cho phép cư trú với thời hạn 6 tháng, sau khi hết hạn có 
quyền gia hạn thêm 6 tháng. 

 申辦方式：檢附畢業證書正、影本，向移民署各  
                        縣市服務站申請。 
Cách thức thực hiện : Mang bằng tốt nghiệp bảng gốc bảng photo đến phòng hỗ trợ sở di dân để 
tiến hành. 
 效期核發：居留效期統一以畢業當月加計6個月 
                        為延期居留期限。 
Thời hạn phát hành : Thời hạn của thẻ cư trú sẽ là tháng tốt nghiệp của sinh viên cộng thêm 6 
tháng tiếp theo. 

 備註：自107年12月5日起，覓職期間已延長為1 
                年。 
Ghi chú : Từ ngày 5 tháng 12 năm 2018, thời gian xin việc làm được quy định là 1 năm. 
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 注意事項：                      
    學生持憑畢業證書申請核發6個月居  
    留延期經許可者，因居留事由已非 
    屬就學，其於居留期限屆滿前，如 
    欲留臺升學，請重新向「境外」外  
    交部領事事務局申換「就學」居留  
    簽證。 

 LƯU Ý 

Thẻ cư trú có thời hạn 6 tháng của sinh viên 
được cấp phép sau tốt nghiệp, vì lý do cư trú 
không còn thuộc diện theo học, trước khi thẻ 
cư trú hết hạn nếu như muốn tiếp tục theo 
học cần đến cục tư pháp bộ ngoại giao của 
nước sở tại xin cấp VISA du học. 
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二、工作期間辦理應聘事由居留證 
2. THẺ CƯ TRÚ LAO ĐỘNG SAU KHI XIN ĐƯỢC VIỆC LÀM 

應備文件  

Chứng từ cần thiết : 

 申請書 

 Đơn xin cấp phép 

 主管機關核發工作許可（正、影本） 

 Đơn cấp phép của bộ lao động ( bảng gốc và bảng photo ) 

 在職證明（1個月內之正本） 

 Chứng minh tại chức ( bảng gốc trong vòng 1 tháng ) 

 護照及居留證 （正本） 

 Hộ chiếu và thẻ cư trú ( bảng gốc ) 

 最近一年2吋照片1張 

 1 ảnh 2 phân trong vòng 1 năm 

 費用（1年1仟元，依工作許可期限最多申請3年） 

 Lệ phí ( 1 năm 1,000 đài tệ, dựa theo điều khoản lao động tối đa có thể gia 
hạn đến 3 năm ) 
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肆、相關法令介紹 

IV SƠ LƯỢC MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LUẬT 

外國專業人才延攬及僱用法 
LUẬT THUÊ MƯỚN VÀ UỶ NHIỆM ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI 

 一、鬆綁工作、簽證及居留規定 

1.NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC NỚI LỎNG, VISA VÀ ĐIỀU KHOẢN CƯ TRÚ 

(一)外國專業人才 

NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 開放外國自由藝術工作者來臺：放寬外國藝術工作者得不經雇主申請，可逕向勞動部申請許可。(第10條) 

 Mở cửa đối với những cá nhân hoạt động tự do trong lĩnh vực nghệ thuật đến đài loan : Nới lỏng với các nghệ nhân không cần thông 

qua bên chủ thuê chỉ cần trực tiếp xin phép bộ lao động. (điều 10) 

 開放補習班聘僱具專門知識或技術之外國教師：除外國語文外，放寬雇主得向勞動部申請許可具專門知識或技術之外國教師
得在我國擔任短期補習班教師。(第6條) 

 Mở cửa đối với các trung tâm dạy thêm được phép thuê mướn các giáo viên có trình độ chuyên môn người nước ngoài : Trừ ngôn ngữ 

nước ngoài, nới lỏng cho chủ thuê được phép trình lên bộ lao động xin phép được thuê mướn các giáo viên có trình độ chuyên môn 

người nước ngoài làm việc với vai trò là giáo viên ngắn hạn. (điều 6 ) 

 核發「尋職簽證」：針對外國人擬來臺從事專業工作、須長期尋職者，核發「尋職簽證」，總停留期間最長6個月。(第19條) 

 Cấp phát VISA TÌM VIỆC : Áp dụng cho cá nhân có trình độ chuyên môn đến đài loan tìm việc làm, cần có thời gian tìm kiếm việc 

làm, tiến hành cấp phát VISA TÌM VIỆC, thời hạn cư trú tối đa là 6 tháng. 

  (điều 19) 

 放寬廢止永久居留之規定：對外國人才取得內政部移民署許可之永久居留後，鬆綁須每年在臺居留183天之規定。(第18條) 

 Nới lỏng việc huỷ bỏ điều khoản cư trú vĩnh viễn :  Đối với người nước ngoài có trình độ chuyên môn sau khi nhận được thẻ cư trú 

vĩnh viễn di sở di dân của bộ nội vụ phát, nới lỏng quy định mội năm cần cư trú tại đài loan 183 ngày. (điều 18) 

 外國教師之工作許回歸教育部核發：鼓勵學校擴大延攬外國教師。(第5條) 

  Giấy phép của giảng viên người nước ngoài sẽ di bộ giáo dục cấp phát : Khuyến khích các trường ứng tuyển giảng viên người nước 

ngoài. (điều 5) 
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(二)外國特定專業人才 

NHÂN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐẶC BIỆT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  

 核發「就業金卡」：針對外國特定專業人才擬在我國境內從事專業工作者，放寬
渠等得向內政部移民署申請核發具工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許
可四證合一之就業金卡(個人工作許可)，有效期間為1至3年，期滿得重新申請，
提供渠等自由尋職、就職及轉換工作之便利性。(第8條) 

 Cấp phát Thẻ Hành Nghề Vàng : Áp dụng cho cá nhân là người nước ngoài có trình độ 

chuyên môn đặc biệt làm việc tại đài loan, nới lỏng cho cá nhân có thể đến sở di dân bộ 

ngoại giao tiến hành cấp phép việc làm, visa cư trú, thẻ cư trú, xác minh nhập cảnh, bốn 

chứng từ nêu trên sẽ là Thẻ Hành Nghề Vàng (Xác minh việc làm thuộc cá nhân ) ,có 

thời hạn từ 1 đến 3 năm, khi tới hạn có thể xin cấp phép tiếp.Nhằm thuận tiện hỗ trợ  

cho việc tự do tìm kiếm việc làm, xin việc và thay đổi việc làm theo ý muốn. (điều 8) 

 延長特定專業人才工作許可期間：針對受聘僱從事專業工作之外國特定專業人才，
延長聘僱許可期間，由最長3年延長至最長為5年，期滿得申請延期。(第7條) 

 Gia hạn đối với người nước ngoài có chuyên môn đặc biệt : Áp dụng cho cá nhân là 

người nước ngoài có trình độ chuyên môn đặc biệt đã và đang làm việc tại đài loan, 

muốn gia hạn hợp đồng làm việc, từ tối đa là 3 năm có thể kéo dài đến tối đa 5 năm, khi 

đến hạn có thể tiếp tục xin cấp phép. (điều 7) 
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 核發成年子女留臺個人工作許可：針對取得永久居留之外國專業人才，其成
年子女符合延長居留條件者，得比照「就業服務法」第51條，申請個人工作
許可。(第17條) 

 Cấp phép giấy phép việc làm cho con em đã vị thành niên : Áp dụng cho cá nhân là 

người nước ngoài có trình độ chuyên môn đã có thẻ cư trú vĩnh viễn, khi con em 

của các cá nhân này phù hợp với các điều khoản gia hạn cư trú, căn cứ vào luật hỗ 

trợ hướng nghiệp điều  thứ 51 có quyền xin cấp giấp xác nhận việc làm. (điều 17 ) 

 

 延長直系尊親屬探親停留期限：針對外國特定專業人才及其配偶之直系尊親
屬探親停留簽證，由總停留期間最長6個月，延長為每次總停留最長為1年。
(第13條) 

 Gia hạn cư trú cho thân nhân : Áp dụng cho thân nhân hoặc thân nhân bên 

vợ/chồng cá nhân là người nước ngoài có trình độ chuyên môn xin phép cấp 

visa cư trú, tổng thời hạn cư trú tối đa là 6 tháng, lần gia hạn tiếp theo tối đa sẽ 

là 1 năm. (điều 13 ) 
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 三、提供退休、健保及租稅優惠 

 HỖ TRỢ ƯU ĐÃI NGHĨ HƯU , BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THUẾ 

 加強退休保障 

 Tăng cường bảo đảm nghĩ hưu 

 受聘僱從事專業工作之外國人，經許可永久居留者，得適用勞退新制。(第11條) 

 Cá nhân là người nước ngoài có trình độ chuyên môn đã có thẻ cư trú vĩnh viễn được hưởng các chính 
sách mới về lao động và nghĩ hưu. (điều 11) 

 外國人任我國公立學校現職編制內專任合格有給之教師，經許可永久居留者，其退休事項準用
公立學校教師之退休規定，並得擇一支領1次或月退休金。(第12條) 

 Người nước ngoài đã nằm trong biên chế và đảm nhiệm chức vụ giảng dạy chính thức thuộc các trường 
công lập trong nước, sau khi đã nhận được thẻ cư trú vĩnh viễn, các điều khoản về nghĩ hưu sẽ được áp 
dụng tương đương với các giảng viên khác thuộc hệ thống trường công lâp, lương hưu có thể được 
thanh toán cho 1 lần hoặc hàng tháng.(điều 12) 

 放寬健保納保限制：受聘僱從事專業工作之外國專業人才，其配偶、未成年子女及身心障礙無
法自理生活之成年子女，經領有居留證明文件者，不受健保6個月等待期限制。(第14條) 

 Nới lỏng việc đóng nộp bảo hiểm y tế : Vợ/chồng, con em chưa đến tuổi vị thành niên, con em khuyết 
tật vị thành niên củ cá nhân là người nước ngoài có trình độ chuyên môn làm việc tại đài loan, sau khi 
nhận được giấy xác minh cư trú, sẽ không bị giới hạn bởi việc 6 tháng mới tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y 
tế. (điều 14) 

 提供租稅優惠：外國特定專業人才首次核准來臺工作，且薪資所得超過300萬元起3年內，享有
超過部分折半課稅之優惠。(第9條) 

 Hỗ trợ ưu đãi nộp thuế : người nước ngoài có trình độ chuyên môn đặc biệt lần đầu đến làm việc tại đài 
loan, có mức lương vượt quá 300 vạn đài tệ nội trong 3 năm, ưu đãi cho số thuế phải nộp là phân nữa 
của phần vượt quá. (điều 9 ) 
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