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Thuế
（Zeikin）
• Công ty nói với bạn rằng vì bạn là người nước ngoài nên không thể cấp bản sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn
• Tiền thuế bị trừ đột ngột từ tiền lương của bạn

1.

Trước hết hãy xác nhận lại!

Thuế khấu trừ từ tiền lương bao gồm thuế thu nhập và thuế cư dân.
Thuế thu nhập và thuế cư dân được áp dụng đối với cả người nước ngoài. Thuế suất được quyết định một cách toàn
diện dựa trên hợp đồng với nơi làm việc ở Nhật Bản và thời gian tuyển dụng, nội dung đãi ngộ cũng như tư cách và thời gian
lưu trú v.v. của người nước ngoài.

2.

Thuế thu nhập

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập từ tháng 1 cho đến tháng 12 của năm đó. Mặc dù cùng là người nước ngoài,
nhưng thuế thu nhập đối với cư dân và người không phải là cư dân có sự khác biệt.
Cư dân là người có địa chỉ ở Nhật Bản hay sống trong ký túc xá của công ty trong thời gian 1 năm trở lên. Cư dân được
áp dụng thuế suất tương tự như người Nhật Bản. Thuế suất thuế thu nhập có sự khác biệt tùy theo mức thu nhập (5%~45%).
Người không phải là cư dân, trừ trường hợp áp dụng biện pháp miễn thuế theo quy định của các hiệp định thuế, về
nguyên tắc sẽ được áp dụng thuế thu nhập với thuế suất 20,42%. Về chi tiết, bạn hãy liên hệ với sở thuế gần nhất.

3.

Thuế cư dân

Thuế cư dân được tính toán dựa trên thu nhập của năm trước bất kể quốc tịch nước nào. Việc quyết định mức thuế phải
nộp và nộp thuế được tiến hành sau tháng 4 của năm sau. Chính vì vậy, cần lưu ý rằng những người không có thu nhập trong
năm trước sẽ không bị yêu cầu nộp thuế, ngược lại có những người đã thôi việc và không có thu nhập nữa nhưng vẫn bị đánh
thuế và nhận được yêu cầu nộp thuế vào sau tháng 4 năm sau. Về chi tiết. bạn hãy liên hệ với văn phòng thị chính thành phố
hay văn phòng thị chính quận gần nhất.

4.

Trong trường hợp không được cấp bản sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn

Việc tính toán bù trừ thiếu thừa đối với thuế được khấu trừ hàng tháng (thuế thu nhập) sẽ được thực hiện vào cuối năm.
Thủ tục tính toán bù trừ này được gọi là "Điều chỉnh thuế thu nhập cuối năm". Khi đó, công ty sẽ giao trực tiếp cho bạn "Bản
sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn đối với thu nhập từ lương" sao kê chi tiết tổng số thuế đã nộp trong vòng 1 năm, mức thu
nhập và các khoản khấu trừ thu nhập các loại trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 năm đó cho đến tháng 1 năm sau. Bản
sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn này là giấy tờ có ghi thu nhập và thực tế nộp thuế trong vòng 1 năm nên bạn hãy bảo quản
một cách cẩn thận.
Trong trường hợp thôi việc hay bị đuổi việc, khi rời khỏi công ty, bạn hãy yêu cầu công ty cấp bản sao kê thuế thu nhập
thu tại nguồn đối với đối với phần làm việc cho đến lúc đó. Trong trường hợp lại đi làm ngay ở công ty khác, bạn sẽ phải nộp
bản sao kê này cho công ty đó.
Chủ sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ cấp "Bản sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn", vì vậy bạn hãy nói điều đó và yêu cầu
công ty cấp cho bạn. Trong trường hợp bạn đã yêu cầu mà công ty không cấp, hãy trình bày với sở thuế phụ trách địa bàn
công ty để được tư vấn. Trong trường hợp đến sở thuế làm việc, hãy đi cùng với người biết tiếng Nhật.

5. Bạn đã yêu cầu công ty có biện pháp cải thiện nhưng công ty không đáp ứng
Xin đừng bỏ qua những điểm nghi vấn mà hãy đến trực tiếp hay liên hệ với Quầy tư vấn lao động người nước ngoài tỉnh
Kanagawa qua điện thoại để được tư vấn. Tại quầy tư vấn, thông qua phiên dịch, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên về phương
pháp xử lý. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi có thể liên lạc với công ty để xác nhận sự thật và hỗ trợ để các bên có liên
quan có thể tự giải quyết.

Hãy xác nhận lại những nội dung sau!


Tiền bị trừ từ tiền lương có phải là thuế hay không?



Bạn có bản sao kê tiền lương hay không?



Vì sao công ty không cấp bản sao kê thuế thu nhập thu tại nguồn?
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