Khi nào bạn xuất cảnh?

Bạn sẽ xuất cảnh trong
khoảng thời gian
từ ngày 2/1 - 31/5

Bạn sẽ xuất cảnh trong
khoảng thời gian
từ ngày 1/6 - 1/1 năm sau

Bạn có thu nhập trong
năm trước không?

Hiện tại bạn có nộp
thuế cư dân không?

Có

Không có hoặc

Không

Có

không biết
Thu nhập năm trước của
bạn có vượt quá 1 triéu yên
không?
Có hoặc

Cuporan
Không

Không biết
Bạn có khà năng phải chịu thuế từ tháng 6. Vui lo
̀ng làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hà
ng và gửi số tiền dự định chịu thuế vào tài khoản
trước khi xuất cảnh, hay là tuyển chọn người
quản lý nộp thuế.
*Về số tiền thu nhập năm trước, vui lòng xác nhâ
̣n ở Bộ phận thuế cư dân thành phố.

Trước khi xuất cảnh, vui lòng xác nhận với
Bộ phận nộp thuế là bạn còn số tiền thuế
chưa nộp hay không.

Vui lòng xuất cảnh sau khi nộp tất cả số tiền
thuế.
Trường hợp không thể nộp tất cả số tiền,
vui lòng làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản
ngân hàng và gửi số tiền dự định chịu thuế
vào tài khoản trước khi xuất cảnh, hay là vui
lòng tuyển chọn người quản lý nộp thuế.

*Nếu bạn không tự tin về tiếng Nhật, vui lòng cùng đến với người biết nói tiếng Nhật.
Toà hành chính thành phố (Đại diện) 048-258-1110
Về việc xác nhận số tiền dự định chịu thuế, người quản lý nộp thuế

→ Bộ phận thuế cư dân thành phố 048-259-7634～6

Về việc xác nhận nộp, thủ tục chuyển tìền từ tài khoản ngân hàng

→ Bộ phận nộp thuế 048-259-7949

Bạn nên làm gì
trong các trường hợp
sau?

Hỏi đáp về việc nộp thuế cư dân

- Nếu còn số tiền thuế chưa nộp mà cứ xuất cảnh thì bị như thế nào?
- Dù có dự định chịu thuế, không làm thủ tục nộp thuế mà cứ xuất cảnh thì bị
như thế nào?

Người quản lý nộp thuế là gì?

Khi nào tôi nhận được
thư thông báo về thuế cư
dân?

Nếu không có người quản lý
nộp thuế thì tôi nên làm sao?

Tôi không biết số tiền thuế cư
dân là bao nhiêu tiền. Tôi cũng đã
làm mất cả lá thư và phiếu nộp.

