Kailan ka aalis ng Japan?
Aalis ng Enero 2 ～Mayo 31

Aalis ng Hunyo 1～Enero 1
susunod na taon.

Mayroon ka bang kinita last year?

Nagbabayad ka ba kasalukuyan ng
Residential Tax?

Oo

Hindi

Hindi
or
Hindi ko alam

Oo

Umabot ba ng \1,000,000 ang
kinita nang nakaraang taon?
Oo
or
Hindi ko alam

Cupolan
Hindi

Kailangang magbayad ng Residential Tax sa
kinita nang nakaraang taon magmula Hunyo.
Asikasuhin ang pagbabayad sa pamamagitan ng
pagdeposito ng itatalagang halaga na dapat
ibayad sa tax. Mag talaga ng magaasikaso bago
umalis ng Japan.
※Makipag-ugnayan sa Municipal Tax division
para kumpirmahin ang kinita last year.

Kumpirmahin sa Tax Payment Division
kung mayroong hindi pa nababayarang
buwis bago umalis ng Japan.

※Kung nahihirapan mag salita ng Japanese, magsama ng taong naakakapagsalita ng Japanese.
Kawaguchi City Hall （Trunk line） 048-258-1110
Kompirmasyon ng itatalagang babayarang halaga ng buwis at naatasang tagapagbayad;
Kompirmasyon ng bayad, pamamaraan ng pag transfer sa account;

Bayaran ang kabuuang halaga na dapat
bayaran bago umalis ng Japan.
Kung sakaling hindi mababayaran lahat,
makipag-usap para sa kayang i-deposit na
halaga. Magtalaga ng mag aasikaso ng
magbabayad bago umalis ng Japan.

Munisipal Tax Division 048-259-7634～6
Tax Payment Division 048-259-7949

Ano ang dapat gawin?

Q&A Pagbabayad ng Residential Tax

Ano ang mangyayari kung aalis ng Japan ng hindi nabayaran ang buwis?
Ano ang mangyayari kung hindi nakipag-usap sa pagbabayad ng naipataw na buwis?

Ano ang "Pagbibigay-alam sa pamamagitan ng Pampublikong Anunsyo"?

Ano ang "Namamahala ng pagbabayad ng buwis?"

Kailan ipapadla ang
"Abiso ng buwis?"

Hanggang kailan dapat i-sumite ang
pagpili para sa tagapag-bayad ng aking
buwis?

Ano ang mangyayari kung hindi ako
makahanap ng tagapag-bayad ng aking buwis?

Babalik din ako bago matapos ang taon. Kailangan ko pa bang mag appoint ng tagapag-bayad or
mag-ayos ng account transfer?

Hindi ko alam kung magkano ang
babayaran? Nawala na ang mga dokumento at
ang abiso.

Hindi ko alam kung magkano na ang
naibayad ko? Mayroon pa bang akong hindi
nababayaran?

Hindi ako nakatira sa Japan. Bakit kailangang mag bayad ng Residential Tax?

