
Biết sẽ có ích cho bạn!

毎日の生活と税金 平成３０年度版
Các loại thuế của Nhật gồm có「Thuế quốc gia」,「Thuế tỉnh」,「Thuế 
thành thị」. Mỗi loại thuế này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ công cộng 
như trường học để giáo dục trẻ em , điều trị tại bệnh viện , đường xá , công 
viên , nước dùng , nước thải , phòng cháy chữa cháy , hoạt động cấp cứu , 
xử lý rác thải gia đình và hãng xưởng v..v.. 
 Để có thể duy trì việc cung cấp các dịch vụ công cộng , những người sống 
tại Nhật này đều có quyền hưởng thụ những dịch vụ công cộng này và phải 
đi kèm với nghĩa vụ đóng thuế . Nhất định phải đóng thuế theo đúng thời 
hạn .

1 Thuế thu nhập do có thu nhập từ việc làm 
●Thuế thu nhập【Thuế quốc gia】
●Người có thu nhập ở Nhật bản bất kể quốc tịch nào cũng phải nộp thuế 
thu nhập .Thuế thu nhập là thuế truy thu từ thu nhập của mỗi cá nhân, tính 
tổng tất cả các thu nhập có được trong 1 năm tại Nhật . 
●Chi tiết xin hỏi đến sở thuế vụ gần nhất để được tư vấn thêm . 

●Thuế dân tỉnh・Thuế dân thành phố, phường , xã【Thuế 
tỉnh・Thuế thành phố, phường xã】 
●Người đang sống tại Nhật bản bất kể quốc tịch nào cũng phải nộp thuế 
dân tỉnh ,thuế thị dân thành phố , phường xã . Cũng giống như thuế thu nhập , 
thuế này truy thu từ thu  nhập của mỗi cá nhân , được tính theo thu nhập của 
năm trước để tính thuế cho năm sau . Tại thành phố , phường xã nơi bạn có 
địa chỉ cư trú sẽ truy thu thuế này tính từ ngày 1 tháng 1 năm đó . 
●Dựa vào mỗi thành phố , phường, xã nơi bạn đang sinh sống có khác 
nhau , nhưng nói chung thông báo thuế sẽ được gởi đến vào tháng 6 . Tiền 
nộp thuế trong 1 năm sẽ được chia ra làm nhiều đợt để đóng . Ngoài ra , đối 
với người đang làm hãng xưởng , tiền thuế sẽ được trừ từ tiền lương và 
được đóng 12 lần từ tháng 6 cho đến tháng 5 cuả năm sau .(Trường hợp 
không được hãng xưởng trừ thuế từ tiền lương thì bản thân phải tự khai và 
đóng thuế hàng năm)  
●Muốn biết thêm chi tiết xin đến toà hành chánh nơi cư trú hoặc văn phòng 
hành chánh thuế vụ để xác nhận lại .

　日本の税金には、「国税」、「県税」、「市町
村税」があります。それぞれの税金は、子ど
もへの学校教育、病院での治療、道路・公園・
上下水道などの利用、消防署の消火・救急
活動、家庭や会社などから出るゴミの処理、
など様々な公共サービスに使われています。
　こうした公共サービスの提供を維持する
ため、日本に住む人には公共サービスを受
ける権利とともに納税の義務が課されてい
ます。必ず期限までに税金を納めましょう。

１ 働いて得た収入にかかる税金
●所得税【国税】
●日本で所得がある人は、国籍にかかわら
ず所得税を納める必要があります。所得税
は、個人の所得に対してかかる税金で、１
年間のすべての国内所得に課税されるもの
です。
●詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わ
せください。

●県民税・市町村民税【県税・市町村税】
●日本に住んでいる人は、国籍にかかわら
ず県民税・市町村民税を納める必要があり
ます。所得税と同様に、個人の所得に対し
てかかる税金で、前年の所得に応じて翌年
に分けて納める税金です。その年の１月１
日に住所がある市や町で課税されます。
●居住している市町村により異なりますが、
概ね６月に納税通知書が納税者に届きます。
１年間の納税額を複数の納期に納めます。
また、会社などで働いている人の場合は、
６月から翌年５月までの12回に分けて、給
料から差し引かれ、会社などがまとめて納
めます（会社などが給料から差し引かない場
合は、本人が納めます｡）。
●詳しくは、居住地の市町村役場の担当窓
口及び各行政県税事務所にお問い合わせく
ださい。

Dúng điện thoại hoặc đến tặn nơi
để được hướng dẫn thông tin

●Thuế thu nhập  xin tham vấn tại các sở thuế vụ

●Thuế dân tỉnh 　●Thuế xe ôtô　●Thuế mua bất động sản 　xin tham vấn tại văn phòng hành chánh thuế vụ tỉnh

●Thuế thành phố , phường , xã　●Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân  ●Thuế xe ôtô biển vàng  
●Thuế tài sản cố định   xin tham vấn tại tòa hành chánh nơi đang cư ngụ

Dấu ☆ nghĩa là có trang mạng HP về ngôn ngữ này

★ (Tiếng bồ đào nha)
★ (Tiếng Anh)
★ (Tiếng Trung quốc)

★ (Tiếng tây ban nha)
★ (Tiếng Việt)
★ (Tiếng Phi Tagalog)
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[ベトナム語]SINH HOẠT MỖI NGÀY VÀ TIỀN THUẾ
Sở thuế vụ Địa phận quản lý Điện thoại Địa chỉ

Isesaki Zeimusho
伊勢崎税務署

Isesaki-shi
Tamamura-machi

0270-25-4045 〒372-8686　Isesaki-shi Kashima-cho 562-1
★

Kiryu Zeimusho
桐生税務署

Kiryu-shi
Midori-shi

0277-22-3121 〒376-8686　Kiryu-shi Suehiro-cho 13-5 Kiryu-
chihou-Goudouchousha　★

Tatebayashi Zeimusho
館林税務署

Itakura-machi,Ora-machi,
Oizumi-machi,Ota-shi,
Tatebayashi-shi,Chiyoda-
machi,Meiwa-machi

0276-72-4373 〒374-8686　Tatebayashi-shi Naka-machi 11-12
★

Các văn phòng hành chánh 
thuế vụ tỉnh

Địa phận quản lý Điện thoại Địa chỉ

Isesaki Gyousei Kenzei Jimusho
伊勢崎行政県税事務所

Isesaki-shi
Tamamura-machi

0270-24-4350 〒372-0031　Isesaki-shi Imaizumi-cho 1-236
★★★★★★

Ota Gyousei Kenzei Jimusho
太田行政県税事務所

Ota-shi 0276-31-3261 〒373-8508　Ota-shi Nishihon-cho 60-27
★★★★

Kiryu Gyousei Kenzei Jimusho
桐生行政県税事務所

Kiryu-shi
Midori-shi

0277-53-2113 〒376-0011　Kiryu-shi Aioi-cho 2-331
★★★★

Tatebayashi Gyousei Kenzei 
Jimusho
館林行政県税事務所

Itakura-machi,Ora-machi,
Oizumi-machi,Tatebayashi-
shi,Chiyoda-machi,Meiwa-
machi

0276-72-4461 〒374-8686　Tatebayashi-shi Naka-machi 11-10
★★★★

Jidoushazei Jimusho
自動車税事務所

　 027-263-4343 〒371-8507　Maebashi-shi Kamiizumi-machi397-5
★★★★

Các tòa hành chánh Địa phận quản lý Điện thoại Địa chỉ

Isesaki Shiyakusho
伊勢崎市役所

Isesaki-shi 0270-24-5111 〒372-8501　Isesaki-shi Imaizumi-cho 2-410
★★★★

Itakura Machiyakuba
板倉町役場

Itakura-machi 0276-82-1111 〒374-0192　Ora-gun Itakura-machi Itakura2067

Ora Machiyakuba
邑楽町役場

Ora-machi 0276-88-5511 〒370-0692　Ora-gun Ora-machi Nakano 2570-1
★★

Oizumi Machiyakuba
大泉町役場

Oizumi-machi 0276-63-3111 〒370-0595　Ora-gun Oizumi-machi Hinode 55-1
★★★★

Ota Shiyakusho
太田市役所

Ota-shi 0276-47-1111 〒373-8718　Ota-shi Hama-cho2-35
★★★★

Kiryu Shiyakusho
桐生市役所

Kiryu-shi 0277-46-1111 〒376-8501　Kiryu-shi Orihime-cho 1-1
★★

Tatebayashi Shiyakusho
館林市役所

Tatebayashi-shi 0276-72-4111 〒374-8501　Tatebayashi-shi Shiro-machi 1-1

Tamamura Machiyakuba
玉村町役場

Tamamura-machi 0270-65-2511 〒370-1192　Sawa-gun Tamamura-machi 
Shimoshinden 201　★★

Chiyoda Machiyakuba
千代田町役場

Chiyoda-machi 0276-86-2111 〒370-0598　Ora-gun Chiyoda-machi Akaiwa
1895-1　★★★

Midori Shiyakusho
みどり市役所

Midori-shi 0277-76-2111 〒379-2395　Midori-shi Kasakake-cho Shika 2952

Meiwa Machiyakuba
明和町役場

Meiwa-machi 0276-84-3111 〒370-0795　Ora-gun Meiwa-machi Niisato 250-1
★

Ⅰ　税金の種類Ⅰ Các loại tiền thuế 



 2 Thuế gia nhập bảo hiểm y tế 
●Thuế bảo hiểm sức khoẻ quốc dân【nộp cho thành phố , 
phường , xã】
●Tại Nhật bản , để giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi bạn đi bệnh viện , tất 
cả mọi người đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế công cộng . Công 
nhân viên làm tại hãng xưởng nếu không gia nhập bảo hiểm sức khoẻ của 
hãng thì phải gia nhập bảo hiểm sức khoẻ quốc dân tại thành thị nơi đang cư 
ngụ . 
●Thuế bảo hiểm sức khoẻ quốc dân là thuế do người tham gia bảo hiểm y 
tế quốc dân trả một phần chi phí y tế từ trong thời gian lành mạnh bình 
thường .
●Những chi tiết khác xin hỏi thêm tại toà hành chánh thành phố , phường , 
xã nơi cư trú .

２ 医療保険への加入にかかる税金
●国民健康保険税【市町村税】
●日本では、病院にかかる際の経済的負担
を軽減するため、すべての人が公的な医療
保険に加入することになっています。会社
員が入る健康保険などに入らない人は、国
民健康保険に加入します。
●国民健康保険税は、普段の健康なときか
ら医療費の一部を負担し合うため、国民健
康保険に加入している人が納める税金です。
●詳しくは、居住地の市町村役場の担当窓
口にお問い合わせください。

 3 Thuế bất động sản , nhà ở 
●Thuế mua bất động sản【Thuế tỉnh】・Thuế tài sản cố định
【Thuế thành phố , phường xã】 
●Người mua bất động sản (đất đai , nhà ở) cần phải nộp thuế mua bất 
động sản . Ngoài ra , tính đến ngày 1 tháng 1 , người có sở hữu tài sản 
cố định (đất đai , nhà cửa , khấu hao tài sản) cần phải nộp thuế tài sản 
cố định . 
●Đối với thuế mua bất động sản , vui lòng liên hệ đến văn phòng hành 
chánh thuế vụ có thẩm quyền tại địa điểm mua bất động sản . Đối với thuế 
tài sản cố định , xin liên hệ đến tòa hành chánh thành phố , phường , xã tại 
địa điểm có tài sản cố định .

３ 土地・家屋にかかる税金
●不動産取得税【県税】・固定資産税【市町村
税】
●不動産（土地・家屋）を取得した人は、不
動産取得税を納める必要があります。また、
１月１日現在で固定資産（土地・家屋・償却
資産）を所有している人は、固定資産税を納
める必要があります。
●不動産取得税については不動産所在地を
管轄する各行政県税事務所、固定資産税に
ついては固定資産所在の各市町村役場の担
当窓口にお問い合わせください。

 4 Thuế xe ôtô・xe ôtô biển vàng 
●Thuế mua bất động sản【Thuế tỉnh】・Thuế tài sản cố định
【Thuế thành phố , phường xã】 
●Người sở hữu xe ôtô tính từ thời điểm ngày 1 tháng 4 mỗi năm cần 
phải nộp thuế xe ôtô (xe có tổng lượng khí thải 660 cc trở lên) , hoặc thuế xe 
ôtô biển vàng (xe có tổng lượng khí thải 660 cc trở xuống , xe đạp gắn động 
cơ , xe ôtô loại đặc biệt nhỏ, xe hai bánh phân khối nhỏ ). 
●Dù bạn có bỏ xe , nếu không làm thủ tục bỏ xe hay chuyển tên người sở 
hữu thì bạn vẫn phải trả thuế xe . Khi bỏ xe , nhất định bạn phải làm thủ tục . 
●Nơi liên hệ và thời gian gởi thông báo trả thuế được liệt kê theo bảng sau :

４ 自動車・軽自動車にかかる税金
●自動車税【県税】・軽自動車税【市町村税】
●毎年４月１日現在で自動車を所有してい
る人は、自動車税（総排気量660cc超など）
又は軽自動車税（総排気量660cc以下の自
動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車
及び二輪の小型自動車）を納める必要があり
ます。
●車を手放しても、名義変更又は廃車とい
った登録に関する手続きをしない限り、名
義人に対して自動車税・軽自動車税がかか
ります。車を手放す際には、必ず手続きを
してください。
●納税通知書が届く時期及び各種問い合わ
せ先は次の表のとおりです。

●Hãy khai thuế (Kakuteishinkoku)
●Với những người đang tự kinh doanh , cần phải tính thu nhập và thuế 
thu nhập đó trong 1 năm của mình , rồi nộp đơn khai thuế đến sở thuế vụ 
gần nhất . Đồng thời nộp thuế thu nhập cá nhân .
●Thời hạn để nộp đơn khai thuế này là đến ngày 15 tháng 3 của năm tiếp 
theo . Có trường hợp sẽ được hoàn lại thuế nếu bạn bị thu thuế nhiều . 
Mong bạn đừng quên khai báo cho đến kỳ hạn.
●Chi tiết xin hỏi đến sở thuế vụ gần nhất để được tư vấn thêm .

●確定申告をしましょう
●事業をしている人などは、自分の１年間
の所得とそれにかかる所得税を計算して、
近くの税務署へ確定申告書を提出する必要
があります。その際に、一緒に所得税も納
めます。
●申告期間は翌年の３月１５日までです。
納め過ぎた税金が還付される場合もありま
す。期限までに忘れずに申告をしましょう。
●詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わ
せください。

■Đối với thuế mua bất động sản (trường hợp mua nhà ở v..v..) , thuế xe 
ôtô・thuế xe ôtô biển vàng (người khuyết tật v..v..) , sẽ có trường hợp 
được giảm thuế nếu đáp ứng được những yêu cầu nhất định . 
■Đối với thuế mua bất động sản bạn có thể hỏi văn phòng hành chánh thuế 
vụ tỉnh tại nơi đang sinh sống . Đối với thuế xe ôtô , bạn có thể hỏi cơ quan 
thuế xe ôtô hay văn phòng hành chánh thuế vụ tỉnh nơi đang sinh sống . Đối 
với thuế xe ôtô biển vàng bạn có thể hỏi toà hành chánh địa phương nơi 
đang cư ngụ .

■不動産取得税（住宅を取得した場合など）、
自動車税・軽自動車税（身体障害者など）に
ついては、一定の要件を満たせば、税額が
軽減される場合があります。
■不動産取得税については各行政県税事務
所、自動車税については自動車税事務所又
は各行政県税事務所、軽自動車税について
は各市町村役場にお問い合わせください。

■Cho đến kỳ hạn mà không nộp thuế , hay khai thuế có sai xót , thì 
ngoài tiền thuế quy định phải nộp ban đầu , còn phải trả thêm tiền phần nộp 
trễ hạn “entaizei” , và tiền phạt bổ xung “kasanzei”
■Các khoản thuế được quy định sẽ thanh toán một lần cho đến kỳ hạn , 
nhưng nếu bạn có khó khăn cho việc thanh toán thuế , bạn cần phải liên hệ 
đến chúng tôi để được tư vấn . Dù thế nào mà bạn vẫn không đóng thuế thì 
sẽ bị niêm phong tài sản như : tiền gởi tiết kiệm , tiền lương , xe ôtô , bất 
động sản v..v.. xin hãy chú ý .

■税金を納期限までに納めなかったり、誤
った申告をしたりすると、本来の納める税
額のほかに、延滞金（延滞税）や加算金（加算
税）がかかります。
■税金は納期限までに一括して納めること
が決まりですが、納めるのが困難な場合は、
必ずご相談ください。どうしても納めてい
ただけない場合は、預貯金や給料、自動車、
不動産などの財産を差し押さえることにな
りますので、ご注意ください。

Các loại xe
自動車の種類

Thời điểm thông báo 
đóng thuế gởi đến
納税通知書が届く時期

Nơi liên lạc các loại 
thuế
税金に関する問い合わせ先

Nơi liên lạc khi đăng ký
登録に関する問い合わせ先

Xe ôtô thường
普通自動車

Tháng 5
５月

Các văn phòng hành chánh 
thuế, văn phòng thuế xe 
ôtô
各行政県税事務所、自動車税事務所

Chi cục giao thông vận tải 
Gunma
群馬運輸支局
TEL:050-5540-2021

Xe ôtô biển vàng
軽自動車

Tháng 4 hoặc tháng 5
４月又は５月

Ban phụ trách tại tòa hành 
chánh thành phố, phường , 
xã
各市町村役場の担当窓口

Hiệp hội đăng kiểm xe ôtô 
biển vàng
軽自動車検査協会
TEL:050-3816-3109

Xe hai bánh gắn động cơ , 
xe ôtô đặc biệt nhỏ
原動機付き自転車
小型特殊自動車

Tháng 4 hoặc tháng 5
４月又は５月

Ban phụ trách tại tòa hành 
chánh thành phố, phường , 
xã
各市町村役場の担当窓口

Ban phụ trách tòa hành 
chánh thành phố, phường 
xã
各市町村役場の担当窓口

Xe môtô hai bánh  (Xe 
trên125cc   dưới 250 cc)
二輪の軽自動車
（125cc超250cc以下）

Tháng 4 hoặc tháng 5
４月又は５月

Ban phụ trách tại tòa hành 
chánh thành phố, phường , 
xã
各市町村役場の担当窓口

Hội bảo trì xe ôtô
自動車整備振興会
TEL:027-261-0274

Xe môtô hai bánh (Xe 250 
cc trở lên)
二輪の小型自動車（250cc超）

Tháng 4 hoặc tháng 5
４月又は５月

Ban phụ trách tại tòa hành 
chánh thành phố, phường , 
xã
各市町村役場の担当窓口

Chi cục giao thông vận tải 
Gunma
群馬運輸支局
TEL:050-5540-2021

Ⅱ　各種税金の軽減制度

Ⅲ　納税しない場合の措置Ⅲ Luật xử với trường hợp không đóng thuế

Ⅱ Chế độ giảm thuế các loại


