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2. Chế độ liên quan đến đời sống sinh hoạt 
 
(1) Thuế 
  Những người đang sống ở Nhật Bản dù mang quốc tịch nước ngoài cũng phải có nghĩa vụ nộp 
thuế. Có các loại thuế sau đây. 

  ① Thuế thu nhập 
Là thuế phải đóng tương ứng với thu nhập cá nhân trong 1 năm (từ ngày 1/1 ~ ngày 31/12) như 
thu nhập từ công việc, lương, v.v... 

Có 2 cách đóng thuế như sau. 
A. Khai báo xác 
định 

Tự tính toán thu nhập và tiền đóng thuế của mình rồi khai báo với cơ 
quan thuế. 

B. Đóng thuế tại 
nguồn 

Người sử dụng lao động sẽ trừ thuế thu nhập theo quy định trong tiền 
lương của người lao động và nộp phần đó. 

 Nếu đóng thuế theo cách B, cá nhân thường không phải làm các thủ tục nhưng nếu chi phí y tế 
vượt quá mức quy định hay nếu có thiệt hại do thảm họa, v.v... thì cá nhân phải tự khai báo để 
được hoàn lại tiền thuế, khi đó vui lòng liên hệ với cơ quan thuế để được tư vấn. 

② Thuế cư trú (thuế cư trú cá nhân ở tỉnh, thuế cư trú cá nhân ở thành phố, thị trấn) 
Đây là thuế được áp dụng cho những người cư trú trong lãnh thổ Nhật Bản tính đến thời điểm 
ngày 1/1. Người làm công ăn lương sẽ được khấu trừ thuế vào tiền lương giống như thuế thu 
nhập, còn những người khác sẽ đóng thuế tại ngân hàng, v.v... bằng phiếu thanh toán được gửi 
vào tháng 6 hàng năm. 

③ Thuế tiêu dùng 
 Khi mua hàng hóa hay khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ bị đánh thuế tiêu dùng theo tỉ lệ nhất định 
của giá cả món hàng đó. 

④ Thuế xe ô tô phổ thông, thuế xe ô tô hạng nhẹ 
Người sở hữu xe ô tô phổ thông, xe ô tô hạng nhẹ, xe gắn máy, v.v... sẽ phải đóng thuế này vào 
thời điểm ngày 1/4. Đóng thuế tại ngân hàng, v.v... bằng phiếu thanh toán được gửi vào tháng 4 
~ 5 hàng năm. 
 

⑤ Thuế tài sản cố định 
Nếu bạn đang sở hữu bất động sản (đất đai, nhà cửa), tài sản hữu 
hình tính đến thời điểm ngày 1/1, sẽ bị đánh thuế theo giá trị ước 
tính của tài sản đó. Đóng thuế tại ngân hàng, v.v... bằng phiếu thanh 
toán được gửi hàng năm 

⑥ Các loại tiền thuế khác 
Ngoài các loại thuế đã được giải thích trên đây, khi sở hữu bất động 

sản, hay khi mua xe, v.v...đều phải chịu tiền thuế. 
 
 
  

 
Nhân vật đại diện cho thuế tỉnh Takkun 
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 (2) Hệ thống My number 
 
“My number” đang được gửi đi. 

Từ tháng 10 năm 2015, Nhật Bản đã đưa “Hệ thống My number” vào hoạt động. 
Mỗi một người chỉ có một số My number và đây là con số rất quan trọng và cần thiết cho các 

thủ tục tại Tòa thị chính, v.v... 
Kể từ tháng 10 năm 2015 trở đi, một phong thư từ thành phố, thị trấn được gửi đến nhà riêng 

của mọi người (theo địa chỉ nhà đăng ký với thành phố, thị trấn). 
Trong phong thư là “thẻ thông báo” có ghi số My number. 
Ngoài ra, theo luật sửa đổi, những người được cấp mới số cá nhân (My number) từ ngày 

25/5/2020 trở đi (do mới sinh hoặc từ nước ngoài đến, v.v...) sẽ được gửi “giấy thông báo mã số 
cá nhân” (kojin bango tsuchisho) thay cho “thẻ thông báo” (tsuchi card). 

 
Vui lòng giữ kỹ số My number. 

Vui lòng bảo quản “thẻ thông báo” hoặc “giấy thông báo mã số cá nhân” cẩn thận, không vứt 
bỏ hay làm hỏng thẻ. 

Vui lòng không cho người khác biết số My number của bạn nếu không cần thiết, để tránh bị 
sử dụng vào những việc bất chính. 

 
Nhận được “thẻ My number (thẻ mã số cá nhân)” 

“Thẻ My number” chính là chứng minh nhân dân có ghi mã số cá nhân của bạn. Tuỳ theo 
thành phố, thị trấn mà bạn có thể nhận thẻ cư trú tại các cửa hàng tiện lợi nên rất thuận tiện. 

Để nhận “thẻ My number”, vui lòng gửi trả “thẻ thông báo” hoặc “giấy thông báo mã số cá 
nhân” cùng với mẫu đơn được điền đầy đủ các mục cần thiết. 

 
Nếu có gì thắc mắc. 

Vui lòng gọi đến số điện thoại dưới đây, hoặc xem trên trang web bên dưới. Bạn cũng có thể 
nghe thêm thông tin từ Tòa thị chính (thành phố, thị trấn) nơi bạn cư trú. 
○Trang web [Văn phòng Nội các] My number (hệ thống an sinh xã hội, hệ thống mã số thuế) 

 https://www.cao.go.jp/bangouseido/ 

Trung tâm dịch vụ điện thoại (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ 
Đào Nha) 

Ngày thường: 9:30 ~ 20:00, thứ bảy - chủ nhật - ngày lễ: 9:30 ~17:30 (trừ ngày nghỉ cuối 
năm đầu năm) 

[Liên quan đến hệ thống My number] ☎0120-0178-26 (miễn phí) 
[Về thẻ My number, thẻ thông báo, giấy thông báo mã số cá nhân 
hoặc về việc tạm ngưng sử dụng thẻ My number do làm mất - bị 
mất cắp ] 

☎0120-0178-27 (miễn phí) 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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