Bản dịch không chính thức

BIỂU CAM KẾT CỦA PÊ RU ĐỐI VỚI NHẬP CẢNH
TẠM THỜI CỦA KHÁCH KINH DOANH
*Bản dịch này chuyển từ bản dịch của TPP, do CPTPP giữ nguyên nội dung Chương này của TPP (theo
TTWTO-VCCI)
Các nội dung dưới đây quy định các cam kết của Perutheo Điều XX(Cấp phép nhập cảnh tạm
thời) đối vớihoạt động nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh.

A. Khách kinh doanh
Pê rumở rộngcác cam kếtcủa mình cho loại hình nàycho tất cả các Bên mà đã có các cam kết
thuộc nhóm "Khách kinh doanh" và/hoặc"Người chào bán dịch vụ".

Điều kiện và Hạn chế
(bao gồm cả thời gian
lưu trú)

Mô tả Nhóm

Khách kinh doanh có nghĩa là một cá nhân
kinh doanh tìm kiến việc nhập cảnh vào Pê
ru vì mục đích kinh doanh, bao gồm:

Thời gian lưu trú: Lên đến
183 ngày.

(a) Tham dự các cuộc họp hoặc diễn hội
nghị;
(b) Thực hiện một giao dịch thương mại1,
nhưng không bán hàng hóa hoặc cung
cấp dịch vụ cho cộng đồng chung;
hoặc
(c) Tiến hành các tham vấn kinh tế liên
quan đến việc thành lập, mở rộng hoặc
thâu tóm một doanh nghiệp tại Pê ru.
Nguồn chính của thu nhập đối với hoạt
động kinh doanh được đề xuất là bên ngoài
Peru; và chỗ ở chính người có hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp và các
địa điểm thực tế của lợi nhuận tích lũy, ít
nhất là chủ yếu từ bên ngoài Peru.
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Trong trường hợp của các hoạt động Dịch vụ Tài chính, Nhóm phân loại này chỉ bao gồm nhân sự dịch vụ tài
chính của một doanh nghiệp được đặt tại lãnh thổ của một Bên khác, tham gia vào dịch vụ tài chính, theo đó
các điều khoản của các dịch vụ tài chính đó không yêu cầu về thẩm quyền của một cơ quan có thẩm quyền của
Peru hoặc ở đâu đó mà Peru có cam kết rõ ràng đối với các dịch vụ tài chính đó tại Phụ lục X.5.1 (Thương mại
qua biên giới).
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B. Nhà đầu tư
Pê rumở rộngcác cam kếtcủa mình cho loại hình nàycho tất cả cácBên mà đãcó các cam
kếtthuộc nhóm "Chuyên gia độc lập" và/hoặc"Các cá nhân chịu trách nhiệm thành lập một dự án
đầu tư".

Các điều kiện và hạn chế
(bao gồm cả thời gian
lưu trú)

Mô tả Nhóm

Nhà đầu tư là một người kinh doanh tìm cách thành Thời gian lưu trú:
lập hoặc phát triển một dự án đầu tư vào Peru, theo
đó người kinh doanh hoặc doanh nghiệp của người Nhà đầu tư: Lên đến một năm,
kinh doanh đó hoặc đang trong quá trình cam kết về gia hạn mới cho các kỳ hạn liên
một số lượng vốn được thành lập bởi các luật nhập tiếp, số lần đó được yêu cầu, cho
cư.
đến mức các điều kiện để thúc
đẩy việc cấp phép được duy trì.
Phù hợp với các pháp luật và quy định của Peru,
một người vợ hoặc chồng của một nhà đầu tư tùy Vợ/chồng: Thời gian lưu trú tùy
thuộc vào việc ứng cử, sẽ được nhập cảnh tạm thuộc vào pháp luật và quy định
thời miễn là người vợ hoặc chồng đó tuân thủ của Peru.
theo các mô tả về quy trình nộp hồ sơ cho phù
hợp với quy trình thủ tục nhập cảnh liên quan và
đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý cho việc nhập
cảnh tạm thời đó2.
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Việc nhập cảnh tạm thời như vậy không hàm ý về thẩm quyền được thực hiện các hoạt động được cho phép
theo nhóm phân loại của Nhà đầu tư hoặc tiến hành các hành động đền đáp.
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C.Di chuyển nội bộ công ty

Pêru mở rộng cam kết của mình cho nhóm phân loại này đối với tất cả các
Bên đã đưa ra cam kết dưới tiêu đề “Người di chuyển nội bộ doanh nghiệp”.
Các điều kiện và hạn chế
(bao gồm cả thời gian
lưu trú)

Mô tả Nhóm

Người di chuyển nội bộ doanh nghiệp làmột doanh
nhânlàm việc cho mộtdoanh nghiệpở nước ngoài mà
ngườiđó di chuyển đến Peerru để cung cấpcác dịch
vụnhư là mộtnhân viên làm việc tại trụ sở chính, chi
nhánh hay côngty liên kết củadoanh nghiệp
đó,theomộthợp đồnglao độngđã được phê duyệtcủa Cơ
quanquản lý hành chínhvề Lao động.

Đối với phân nhóm này, doanh nhân cung cấp
dịch vụ được hiểu như sau:

Hợp đồnglao độngđược phê duyệt bởi
một Cơ quanquản lý hành chínhvề Lao
độngcó nghĩa là một sự đánh giá
cácchỉ tiêusau đây vềviệc thuêngười
nước ngoài:

(a) các cá nhân nước ngoài
không vượt quá 20 % tổng
số nhân viên của một
doanh nghiệp; và
(b) tiền lương của họ không

Cán bộ điều hành: có nghĩa làmột doanh nhân trong một
vượt quá 30% tổng số
tổ chứcmà người này chủ yếuchỉ đạocông việc quản
bảng lương của toàn
lýcủa tổ chức,có vai trò lớn trong việc ra quyết định,
doanh nghiệp.
vàchỉ chịu sự giám sátchunghoặctrực tiếp từ các cán bộ
điều hành cấp cao hơn, từ Ban giám đốc và/hoặccác cổ
Thời hạn lưu
đôngcủa doanh nghiệp.

trú:

Nhà qản lý:có nghĩa làmột doanh nhân trong một tổ
Người di chuyển nội bộ doanh
chức,người mà chủ yếuchỉ đạo cáctổ chứchoặcmột bộ
nghiệp:Lên đến mộtnăm, có thể gia
phận hoặcbộ phận phụcủa tổ chức đó, giám sát, vàkiểm
hạncho các giai đoạn liên tiếp, số lần
soátcông việc của cácnhân viêngiám sát, các chuyên gia
gia hạn tùy theo yêu cầu cho đến mức
hoặc nhân viên quản lý khác, có quyềnthuê và sa
các điều kiện về việc cấp phép nhập
thảihoặc tiến hành các hoạt động nhân sự khác, ví dụ
cảnh được duy trì.
như đề bạt thăng chức hoặc giáng chức và tiến hành các
hoạt động toàn quyềnđối với các hoạt độnghằng ngày. Vợ/chồng:thời gian lưu trútuân theo
Chuyên gia: có nghĩa làmột doanh nhân sở hữukiến thức
chuyên ngànhvề các sản phẩmcủa công ty hoặcvề các
dịch vụvàứng dụng của nótrên thị trường quốc tếhoặccó
một trình độ chuyên mônhay kiến thức cao vềquy trình
vàthủ tụccủa công ty. Một chuyên giacó thể bao gồm,
nhưngkhông giới hạn, các giáo sư.

pháp luậtvà các quy địnhcủa Pêru.

Để phù hợpvớivàpháp luậtvà các quy địnhcủa Pêru,
vợ/chồng của một người di chuyển nội bộ doanh nghiệp,
trên cơ sở hồ sơ đăng ký, cũng sẽ được cấp thị thực

3

For greater certainty, the business person transferred shall provide services under subordinate
relationshipin Peru.
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DescriptionofCategory

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

nhập cảnh và lưu trú tạm thời với điều kiện vợ/chồng
tuân thủ quy trình đăng ký tại các cơ quan nhập cảnh
có thẩm quyền và đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp
3
pháp cho việc nhập cảnh tạm thời đó .

3

Việc nhập cảnh tạm thời này không hàm ý một cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động được cho
phép theo Nhóm Người di chuyển nội bộ doanh nghiệp hoặc tiến hành các hoạt động trả thưởng.
4
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D.Professionals
Chuyên gia
Peruextendsitscommitmentsunderthiscategory
toallPartiesthathavemade
commitmentsunder
theheading“Contractual
ServiceSuppliers”;
“Professional”;
“IndependentProfessionals”;“Professionalsand
Technicians”;“Professionalsand
Technician-Professionals”and/or “QualifiedProfessionals”.
Pêrumở rộngcác cam kếtcủa mình cho Nhóm này đối với tất cả cácBên đãcó cam kếtdưới tiêu
đề"Các nhà cung cấp dịch vụ theohợp đồng"; "Chuyên gia"; "Chuyên gia độc lập"; "Chuyên gia
và kỹ thuật viên"; "Chuyên gia vàKỹ thuật viên-Chuyên môn" và/hoặc"Chuyên gia đạt tiêu
chuẩn".

IfaPartyreservesthe
righttoimposelabourmarkettests,economicneedstestorquantitativerestrictionsinaspecific
activity,occupationorsectorofthecategorieslistedinthepreviousparagraph,Peru reserves
thesame
right
for
the
sameactivity,occupationorsectorunderthecategory
Professionalswithrespecttothebusinesspersonsof theformerParty.
Nếumột Bên bảo lưu quyềnáp dụng các khảo sát vềthị trường lao động, khảo sát về nhu cầukinh
tếhay các hạn chếđịnh lượngtrong một hoạt độngcụ thể, vị trí hayngànhcủacác nhóm đã được liệt
kêtrong đoạn trước, Pêrubảo lưuquyền tương tựchocác hoạt động, vị trí hoặc ngành tương tự
theo Nhóm phân loại Chuyên gia đối với khách kinh doanh của Thành viên trước.

DescriptionofCategory

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

5
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Professional
meansabusinesspersonseekingto
engage, at
a professional
level, as an
independentprofessional
orasacontractual
servicesupplier,inany
occupationnotincludedin
thefollowinglist:

Lengthof Stay:

Independentprofessionals:up
to
oneyear,
renewable
for
consecutiveperiods,thenumber
oftimesthatitisrequested,to
the
(a) Occupationsrelatedto Health,Education, extent that the conditions which
Social andCommunity Services;and
motivated
its
grantingare
maintained.
(b)Judges,Lawyersand
Notaries
except
foreignlegal consultants.
Contractual servicesuppliers:up to
90 days,renewable forone year.
TheProfessionalisengagedina
specialty
occupationrequiring:
(a)

theoreticalandpracticalapplicationofa
bodyofspecializedknowledge; and

(b)attainmentofapost-secondary
degree,
requiring
five
yearsofstudy,orthe
equivalent of such a degree, as a
minimum for entry into the occupation;
andoftheappropriate educationaland other
qualificationsrelevant
totheservice
tobeprovided.
Forpurposesof thisCategory:
Independentprofessional
who:
(a)

meansaprofessional

isaself-employedservicessupplierwho
supplies services pursuanta service
contractwithapersonofPeru; and

(b) receives his incomes from a person of
Peru;and

6
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DescriptionofCategory

Contractual
who:
(a)

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

servicesuppliermeansaprofessional

isengaged inthe supply ofa contracted
service as an employee ofa juridical
personthathasnocommercialpresence
inPeru,wherethe
juridicalpersonobtains
aservicecontractfromajuridicalperson
ofPeru; and

(b) is required to receive no remuneration
fromajuridical person locatedinPeru.
Forgreatercertainty,contractual
servicesupplier
includes a businesspersonwho isan installer
orservicerofmachineryand/or
equipment,wheresuch
installation
and/orservicingby
the
supplyingcompany
isaconditionofpurchaseofthesaidmachinery
orequipment.Aninstallerorservicercannotperformse
rviceswhicharenotrelatedtotheserviceactivitywhichi
sthesubjectofthecontract.
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E.Technicians
Peruextendsitscommitmentsunderthiscategory
toallPartiesthathavemade
commitmentsunder
the
heading“ContractualServiceSuppliers”;“Professionalsand
Technicians”;and/or “ProfessionalsandTechnician-Professionals”.
IfaPartyreservesthe
righttoimposelabourmarkettests,economicneedstestorquantitativerestrictionsinaspecific
activity,occupationorsectorofthecategorieslistedinthepreviousparagraph,Peru reserves
thesame
right
for
the
sameactivity,occupationorsectorunderthe
category
Technicianswithrespect to thebusinesspersonsof theformerParty.
DescriptionofCategory

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

Technician
meansabusinesspersonseekingto Lengthof Stay:
engage,ata
technicallevel,asanindependent
technician orasa contractual service supplier,in Independent technicians: up to
anyofthefollowingactivities:
oneyear,
renewable
for
consecutiveperiods,thenumber
(a) Civil, Electrical, Electronics, Mechanical oftimesthatitisrequested,to
the
and Industrial EngineeringTechnicians;
extent that the conditions which
motivated
its
grantingare
(b) ConstructionTechnicians;
maintained.
(c) Supervisors in the following: Machinists Contractual servicesuppliers:up to
and
Related
Occupations;Printingand 90 days,renewable forone year.
Related
Occupations;
Miningand
Quarrying;Oiland
GasDrillingand
Service;Mineral andMetal Processing;
Petroleum, GasandChemical Processing
andUtilities;
(d)

Contractors and Supervisors in the
following:Electrical
Tradesand
Telecommunications
Occupations;
Pipefitting
Trades; Metal Forming,
Shapingand Erecting Trades;Carpentry
Trades;Mechanic
Trades;Heavy
Construction Equipment Crews; Mining
and Extraction Equipment Personnel;
OtherConstruction
Trades,
Installers,
Repairersand Servicers;

(e) Electricians;
(f) Industrial Instrument Technicians and
Mechanics;
(g) OilandGasWellDrillers,Servicersand
Testers;
(h) Graphic DesignersandIllustrators;
8
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DescriptionofCategory

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

(i) InteriorDesigners;
(j) Chefs;
(k) Computer and Information Systems
Technicians.
The
Technicianisengagedinaspecialty
occupationrequiring:
(a)

theoreticalandpracticalapplicationofa
bodyofspecializedknowledge; and

(b)attainmentofapost-secondary
degree,
requiringthree
yearsofstudy,orthe
equivalent of such a degree, as a
minimum for entry into the occupation;
andoftheappropriate educationaland other
qualificationsrelevant
totheservice
tobeprovided.
Forpurposesof thisCategory:
Independent technicianmeansatechnicianwho: (a)
isaself-employedservicessupplierwho
supplies services pursuant a service
contractwithapersonofPeru; and
(b) receives his incomes from a person of
Peru;and
Contractualservicesuppliermeans
who:
(a)

a

technician

isengagedinthesupplyofaservice,as
anemployeeofa
juridicalpersonthathas
nocommercialpresenceinPeru,where the
juridical
person
obtainsa
service
contractfroma juridicalpersonofPeru; and

(b) is required to receive no remuneration
fromajuridical person locatedinPeru.
Forgreatercertainty,contractual
servicesupplier
includesabusinesspersonwhoisan
installerorservicerofmachinery
and/orequipment,wheresuch
installation
and/orservicingby
the
supplyingcompanyisaconditionofpurchaseofthesai
d
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DescriptionofCategory

ConditionsandLimitations
(includinglengthofstay)

machineryorequipment.Aninstallerorservicercanno
tperformserviceswhicharenotrelatedto
theserviceactivitywhichisthesubjectofthecontract.
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