การหักลดหย่อนภาษีสาหรับผู้มีครอบครัวในอุปการะ กรณีทคี่ รอบครัวอาศัยในต่ างประเทศ
(ประเด็นการเปลียนแปลงระบบภาษีปี 2016)
●

การหักลดหย่อนครอบครัวในอุปการะคือ...

ผูเ้ สี ยภาษีมีครอบครัวที่อยูใ่ นการอุปการะ ท่านมีสิทธิขอหักลดหย่อนตามจานวนคนของผูถ้ ูกอุปการะ
(ผูถ้ ูกอุปการะนั้นต้องมีรายใด้ต่าหรื อไม่มีรายใด้ และเลี้ยงชีพโดยเงินอุปการะจากผูเ้ สี ยภาษีเป็ นหลัก)
กล่าวอีกอย่างคือ....
เป็ นระบบที่ทาให้ผเู ้ สี ยภาษี เสี ยภาษีนอ้ ยลงโดยขึ้นอยูก่ บั จานวนคนในอุปการะ
●

ครอบครัวที่อาศัยในต่างประเทศก็สามารถนามาหักลดหย่อนได้

เงื่อนไขเบื้องต้น
・ เป็ นผูเ้ สี ยภาษีในประเทศญี่ปุ่น
・ มีการช่วยเหลือด้านการเงินกับครอบครัวในอุปการะที่อาศัยในต่างประเทศ
กรณี คนญี่ปุ่นที่มีคู่สมรสเป็ นคนต่างชาติ
สามารถนาครอบครัวของคู่สมรสมาหักลดหย่อนได้ ตามราดับญาติถึงชั้นที่3 ( พ่อ-แม่, พี่-น้อง, หลาน,
ลุง-ป้ า-น้า-อา, ปู่ -ย่า-ตา-ยาย เป็ นต้น)
กรณี คนต่างชาติ
สามารถนาครอบครัวของตนเองมาหักลดหย่อนได้ ตามราดับญาติถึงชั้นที่6 (พ่อ-แม่, พี่-น้อง, หลาน, ลุง-ป้ า-น้า-อา,
ปู่ -ย่า-ตา-ยาย, ลูกพี่ลูกน้อง, ทวด, เทียด, คู่สมรสตามกฎหมายของพี่นอ้ ง เป็ นต้น)
※


จากนี้ไปเป็ นเนื้อหาที่ระบบภาษีเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาที่ระบบภาษีเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
(นามาจากเวบไซด์ของกรมสรรพากรญี่ปุ่น)

ผูม้ ีเงินได้จากเงินเดือนหรื อเงินบานาญที่ตอ้ งการยืน่ หักลดหย่อนปลายปี กรณี ที่มีครอบครัวในอุปการะที่อาศัยอยูต่ ่าง
ประเทศ (คู่สมรส, ผูพ้ ิการ หรื อ ครอบครัวในอุปการะท่านอื่น) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งยืน่ “เอกสารแสดงความสัมพันธ์” และ
“หลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือ” (ถ้าหากเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องแนบฉบับแปลด้วย)
กล่าวคือ หากต้องการนาชื่อบุคคลในครอบครัวที่อาศัยในต่างประเทศาขอลดหย่อนภาษีน้ นั
จาเป็ นต้องยืน่ “เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ” และ “หลักฐานการโอนเงินช่ วยเหลือ”

●

เอกสารแสดงความสัมพันธ์คือ...

เอกสารแสดงถิ่นที่อยูข่ องครอบครัวในอุปการะ และ เอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือด เช่น
① แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.14/1)ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
② เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรื อสถานฑูตไทย (ซึ่ งต้องระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด , ที่อยู)่ เช่น
ใบสูติบตั ร, ใบทะเบียนสมรส, หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
●

หลักฐานการโอนเงินสนับสนุนคือ...

เอกสารแสดงการโอนเงินของสถาบันการเงินหรื อสาเนาการโอนเงิน ที่แสดงถึงธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ
ไปยังครอบครัวในอุปการะ
เอกสารที่ออกโดยบริ ษทั บัตรเครดิตหรื อสาเนาการใช้บตั รเครดิต
ที่แสดงถึงธุรกรรมที่ครอบครัวในอุปการะใช้บตั รเครดิตการ์ดในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยผูอ้ ุปการะต้องเป็ นผูช้ าระค่าสิ นค้านั้นๆ
เช่น สาเนาใบเสร็จโอนเงินระหว่างประเทศ, หนังสื อรับรองการโอนเงิน, สาเนาการใช้บตั รเครดิต
●

ข้อสาคัญในการโอนเงินระหว่างประเทศ

หากมีครอบครัวในอุปการะจานวนหลายท่าน
หลักฐานการโอนเงินที่สามารถนามาประกอบการหักลดหย่อนภาษีได้น้ นั จาเป็ นต้องมีการโอนเงินให้ กบั ครอบครัวใ
นอุปการะทุกท่ านจากผู้เสียภาษีโดยตรง
กล่าวคือ...
เช่น ผูท้ ี่มีครอบครัวในอุปการะที่อาศัยอยูต่ ่างประเทศจานวน 5 ท่าน
ท่านจาเป็ นต้องโอนเงินให้กบั ครอบครัวในอุปการะทุกท่าน
※
※
※

ถ้ามีการโอนเงินให้เฉพาะตัวแทนของครอบครัวเพียงแค่ท่านเดียว ท่านผูน้ ้ นั จะถูกยอมรับเพียงผูเ้ ดียว

ท่านที่มีชื่อเป็ นผูร้ ับเงินในสาเนาใบเสร็จโอนเงินระหว่างประเทศ จะถูกยอมรับเป็ นครอบครัวในอุปการะ
หากมีการถือเงินสดกลับประเทศ หรื อส่งผ่านไปรษณี ย ์ จะไม่ถูกยอมรับเป็ นค่าอุปการะใดๆ
●

ข้อแตกต่างจากที่ผา่ นมา

กรุ ณาดูเอกสารประกอบ

●

ตัวอย่างเช่น...

ผูเ้ สี ยภาษีชาวไทย (พนักงานบริ ษทั ทางานมา 5 ปี ) / รายได้ต่อปี 3,000,000 เยน
เงินโอนให้ครอบครัวในอุปการะ 500,000 เยนต่อปี
ครอบครัวในอุปการะ 4 ท่าน(พ่อ, แม่, พี่ชาย, น้องสาว) / โอนเงินให้คุณแม่ซ่ ึงเป็ นตัวแทนของครอบครัวแค่ 1 ท่าน
【ก่อนปี 2016 】
รายได้ต่อปี 3,000,000 เยน - ค่าหักลดหย่อนครอบครัวในอุปการะ (4 ท่าน) 1,520,000 เยน
= ภาษีที่ถูกลดหย่อนหรื อได้คืน ประมาณ 60,000 เยน
การยืน่ ขอภาษีคืนสามารถขอย้อนหลังได้มากสุด 5 ปี จากก่อนหน้าปี ปัจจุบนั
= 60,000 เยน × 5 ปี = ประมาณ 300,000 เยน
【ปี 2016 เป็ นต้นไป】
รายได้ต่อปี 3,000,000 เยน - ค่าหักลดหย่อนครอบครัวในอุปการะ (เพียงแค่ 1 ท่าน) 380,000 เยน
= ภาษีที่ถูกลดหย่อนหรื อได้คืน ประมาณ17.000 เยน
การยืน่ ขอภาษีคืนสามารถขอย้อนหลังได้มากสุด 5 ปี จากก่อนหน้าปี ปัจจุบนั
= 17,000 เยน × 5 ปี = ประมาณ 85,000 เยน
◆ เพียงแค่ภาษีรายได้ยงั มีส่วนต่างประมาณ 215,000 เยน
◆ นอกจากนี้ , ภาษีทอ
้ งถิ่นก็สามารถสามารถขอคืนได้เช่นกัน ผลรวมของส่วนต่าง 5 ปี มากกว่า 500,000 เยน
※ ตัวเลขข้างต้นเป็ นเพียงแค่การประเมิณ
●

ในเรื่ องของหมายเลขของฉัน (มายนัมเบอร์)

หมายเลขของฉันเป็ นหมายเลข 12 หลัก สาหรับประชาชนทุกคน

เริ่ มใช้งานเดือน มกราคม ปี 2016
ในอนาคต การโอนเงินผ่านทางสถาบันการเงิน จาเป็ นต้องแสดงหมายเลขของฉันด้วย
อีกทั้งการขอหักลดหย่อนภาษีสาหรับผูม้ ีครอบครัวอุปการะที่อาศัยอยูต่ ่างประเทศนั้น
จาเป็ นต้องแสดงหมายเลขของฉัน กรณี ที่มีการยืน่ หักลดหย่อนปลายปี ของบริ ษทั หรื อ การยืน่ แสดงการเสี ยภาษี


●

โดยสรุ ป
① ต้องยืน่ 『เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์』
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผูเ้ สี ยภาษีและครอบครัวที่อปุ การะในต่างประเทศ
② ต้องยืน่ 『หลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือ』โดยต้องเป็ นเอกสารที่มีการโอนเงินผ่านทางสถาบันการเงิน
(ธนาคารหรื อบริ ษทั โอนเงินระหว่างประเทศ) จาก ตัวผูเ้ สี ยภาษี ถึง ครอบครัวที่อยูใ่ นอุปการะทุกท่าน
โดย บริ ษทั แปซิฟิก การันตี จากัด
โทรฟรี : 0120-996-771

