Về việc khấu trừ thuế khi người phụ thuộc là người thân ở nước ngoài
（Những điểm cải chính thuế vụ trọng yếu năm 2016）
Khấu trừ thuế khi có người phụ thuộc là gì?
Là việc giảm một số tiền nhất định ứng với số người phụ thuộc từ thu nhập sau khấu trừ của người nộp
thuế, nếu người đó có trợ cấp cho người thân (là người có thu nhập thấp và cùng sử dụng chung chi phí
sinh hoạt).
►Đây là cơ chế giảm tiền thuế ứng với số người mà người nộp thuế chu cấp
Việc khấu trừ thuế này cũng được áp dụng khi người phụ thuộc sống ở nước ngoài
【Điều kiện】
・ Người nộp thuế đang đóng thuế tại Nhật
・ Người nộp thuế đang chu cấp về mặt kinh tế cho người thân cư trú ở nước ngoài
【Trường hợp là người Nhật (có vợ/chồng là người Việt Nam)】
Người thân trong vòng 3 đời (cha mẹ, ông bà, anh chị em, cháu, cô dì chú bác)
【Trường hợp là người Việt Nam】
Người thân trong vòng 6 đời (cha mẹ, ông bà, anh chị em, cháu, cô dì chú bác, anh chị em họ)
Nội dung cải chính thuế vụ
Một phần luật thuế thu nhập được cải chính. (Nguyên văn từ trang web của Cục thuế quốc gia)
Về việc trưng thu thuế tại nguồn đối với lương bổng hay tiền lương hưu cũng như việc điều chỉnh thuế
cuối năm, thì người cư trú sẽ được hưởng khấu trừ thuế nếu có người phụ thuộc là người thân ở nước
ngoài, vợ chồng, người tàn tật. Trong đó, trường hợp người phụ thuộc ở nước ngoài thì bắt buộc phải
cung cấp giấy tờ “chứng minh quan hệ nhân thân” và “giấy tờ chứng minh chuyển tiền” (nếu những
giấy tờ này lập bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm thêm bản dịch tiếng Nhật) cho đơn vị có nghĩa vụ
trưng thu thuế.
Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân là...
① Giấy tờ chứng minh nơi cư trú: giấy xác nhận của địa phương nơi đang sinh sống.
② Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống: bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,
chứng minh thư ...
Giấy tờ chứng minh chuyển tiền là …
Biên lai chuyển tiền có ghi rõ tên người gửi, người nhận, số tiền, thời điểm gửi. Biên lai do cơ quan tài
chính (ngân hàng, công ty chuyển tiền quốc tế hợp pháp) cấp.

Những điểm quan trọng trong việc chuyển tiền quốc tế
Nếu người nộp thuế có 5 người phụ thuộc ở nước ngoài thì phải chuyển tiền đến tất cả 5 người.
※ Nếu chỉ gửi tiền cho 1 người đại diện, thì chỉ có 1 người đó được xét là người phụ thuộc.
※ Chỉ có người đứng tên tài khoản nhận tiền mới được chấp nhận là người nhận trợ cấp
※

Không chấp nhận hình thức trao tiền tay khi về nước hoặc gửi tiền cùng hàng hoá qua bưu điện.

Ví dụ về việc thay đổi so với trước đây
1 người（làm việc tại Nhật 5 năm）/ Thu nhập 1 năm khoảng 3,000,000 yen
Số tiền gửi về VN trong 1 năm 500,000 yen
Người phụ thuộc: 4 người（bố, mẹ, anh, em）

/ Người nhận tiền : 1 người đại diện（mẹ）

【Cho đến nay】
Thu nhập năm 3,000,000 yen －

khấu trừ phụ thuộc （4 người）1,520,000 yen ＝>

được giảm/ hoàn

thuế khoảng 60,000 yen
Xin hoàn thuế cho 5 năm ＝

60,000 yen

5 năm

×

＝ khoảng 300,000 yen

【Từ năm 2016 trở đi】（chỉ người nhận tiền được chấp nhập）
Thu nhập năm 3,000,000 yen －

khấu trừ phụ thuộc （1 người）380,000 yen

＝>

được giảm/ hoàn thuế

khoảng 17,000 yen
Xin hoàn thuế cho 5 năm

＝

17,000 yen

×

5 năm

＝ khoảng 85,000 yen

►Chỉ riêng thuế thu nhập chênh lệch khoảng 215,000 yen
►Ngoài ra thuế cư trú（thuế quận, thành phố, tỉnh）cũng nằm trong đối tượng cải chính nên tổng
cộng 5 năm chênh lệch thêm hơn 500,000yen
Số nhận dạng cá nhân My number
・Số nhận dạng cá nhân là một dãy số gồm 12 chữ số mà mỗi người dân được cấp
・Bắt đầu được sử dụng từ tháng 1/2016
Từ nay, khi gửi tiền qua các cơ quan tài chính, hoặc khi khai báo người phụ thuộc khi điều chỉnh thuế cuối
năm ở công ty và làm báo cáo thu nhập tại sở thuế bắt buộc xuất trình số nhận dạng cá nhân nói trên.
Tóm tắt
① Cần cung cấp “giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân” của người nộp thuế và người phụ
thuộc sống ở nước ngoài.
② Người nộp thuế phải chu cấp cho người thân ở nước ngoài bằng hình thức chuyển tiền qua
ngân hàng hoặc các công ty chuyển tiền quốc tế và cung cấp giấy tờ chứng minh chuyển tiền
đó.
Được lập bởi CTCP Pacific Guaranty

