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**************************************************************************************

การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ และขอคืนภาษี โฮมเพจสภาท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ http://www.clair.or.jp/tagengo/
(ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้จากโฮมเพจนี้โดยมีหลากหลายภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก
เวียตนาม อินโดนีเซีย ไทย รัสเซียและพม่า)
บุคคลทัว่ ไปที่มีรายได้ภายใน 1ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2019 ต้องนามาคานวณภาษีประจาปี
และยื่นแบบภาษีเงินได้ ซึ่งร่ วมถึงผูท้ ี่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรม ธุรกิจเสริ มและอื่นๆ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเช่นกัน
สาหรับผูร้ ับเงินเดือนจากบริ ษทั อาจไม่จาเป็ นต้องมายื่นเอง ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้ที่ตอ้ งมายื่นแบบแสดงรายการภาษี
・ผูท้ ี่มีรายได้ประจาปี เกิน 20 ล้านเยน
・ผูท้ ี่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 2แห่งขึ้นไป เป็ นต้น

ท่านอาจจาเป็ นต้องใช้สาเนาของการยื่นแบบแสดงภาษีของท่านในกรณี ต่ออายุหรื อเปลี่ยนสถานะการพักอาศัยของท่าน
เพื่อเป็ นหลักฐาน

ฉนั้นกรุ ณาเก็บรักษาไว้

-กรณีท่านมีผทู้ ี่ตอ้ งอุปการะในประเทศบ้านเกิดของท่าน ท่านสามารถขอรับการหักค่าลดหย่อนภาษีได้ หากท่านยังไม่ได้รับการหักค่าลดหย่อนภาษี ท่านก็
สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอรับคืนภาษีได้เช่นกัน
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ: วันจันทร์ที่17 กุมภาพันธ์- วันจันทร์ที่16มีนาคม 2020

เอกสารสาหรับการขอคืนภาษี:
1. แบบฟอร์มขอคืนภาษีรายได้ (มีให้ที่สานักงานสรรพากร) - ต้องมีหมายประจาตัวแสดงด้วย (มายนัมเบอร์)2. หลักฐานแสดงรายได้ของปี ที่แล้ว (สลิปหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายหรื อบันทึกการชาระเงิน) 3. บัตรประชาชนชาวต่างชาติ (ไซริ วคาโดะ) 4. หลักฐานของผูถ้ ูกอุปการะ (เช่นสูติบตั รของผูถ้ ูกอุปการะและหลักฐาน
การโอนเงินในประเทศบ้านเกิดของท่าน) 5.หลักฐานแสดงการหักค่าประกัน(ใบรับรองการหักค่าประกัน) 6.หลักฐานค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (ใบเสร็จรับเงิน)
7. ตราประทับหรื อลายเซ็นและอื่นๆ

สานักงานสรรพากรในเมืองคาวาซากิ:
สานักงานสรรพากร

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สานักงานภาษีคิตะเซมูโช

2-4-3 ฮิซาโมะโตะเขตทาคะทจึ เมืองคาวาซากิ

สานักงานภาษีนิชิเซมูโช

1-3-14 คามิซาโอะ เขตอะซาโอะ เมืองคาวาซากิ

(044-852-3221)

สาหรับบุคคลในเขต
นะคะฮะระ・ทาคะทจึ・มิยะมะเอะ

(044-965-4911)

ทามะ・อะซาโอะ

สานักงานภาษีมินะมิเซมูโช 3-18 เอะโนะคิโจะเขตคาวาซากิ เมืองคาวาซากิ (044-222-7531)
-ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้เป็ นภาษาอังกฤษจากโฮมเพจของสานักงานภาษีแห่งชาติ

คาวาซากิ・ไซไว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้

https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm

ข้ อบังคับผู้ขับขีร่ ถจักรยานทุกคนต้ องทาประกันรถจักรยาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ตามกฎข้อบังคับของจังหวัด ผูข้ บั ขี่รถจักรยานจะต้องทาประกันเพื่อป้องกันกรณี ทาให้ผอู ้ นื่ ได้รับ
การบาดเจ็บ หากท่านหรื อครอบครัวของท่านได้มีความคุม้ ครองจากประกันที่มีอยูแ่ ล้วท่านไม่จาเป็ นต้องทาประกันใหม่อีก
ผูท้ าประกัน: ผูข้ บั ขี่รถจักรยาน ผูป้ กครองของเด็กที่ขบั ขี่รถจักรยาน ผูป้ ระกอบการที่มีพนักงานที่จาเป็ นต้องใช้รถจักรยานเป็ นยานพาหนะ
ข้ อมูลเพิม่ เติม (ภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านั้น)：045-210-3552

กิจกรรมภายในศูนย์นานาชาติ
หลักสู ตรและกิจกรรม

วันและเวลา

การเข้ าร่ วม

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสู ตรภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรช่วงเช้า (อังคาร, ศุกร์)
14 มกราคม - 13 มีนาคม

9,350 เยน
และค่าหนังสือ

หลักสูตรกลางคืน (พุธ)
8 มกราคม - 4 มีนาคม
วันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์
13:00 น. - 15:30 น

4,950 เยน
และค่าหนังสือ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักสู ตรมีระดับตั้งแต่ระดับเริ่ มต้นไปจนถึง
ระดับสูง (9-11 คลาส)สาหรับหลักสูตรช่วง
เช้ามีบริ การดูแลเด็กเล็ก (อายุ 1 ปี ขึ้นไป)

วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์
ตั้งแต่10:00 น

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่จาเป็ นต้องสมัคร
ล่วงหน้า

ภาษาญี่ปนุ่
การประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปนุ่
ของชาวต่างชาติ

การฝึ กซ้ อมการป้องกันภัยพิบัติแก่ชาวต่างชาติ
แม้ ฝนตก
ก็จะยังฝึ กซ้ อม

ห้ องเรียนภาษาญี่ปนเทะระโคยะส
ุ่
าหรับเด็ก
ต่างประเทศ

ห้ องสนทนาภาษาญี่ปนุ่ เพื่อผู้ปกครองและเด็ก

ห้ องเรียนภาษาสาหรับเด็กช่ วงหยุดฤดูใบไม้ ผลิ
ภาษาอังกฤษและสเปน

ในการสมัครกรุ ณานารู ปถ่ายของท่านมาด้วย(3X4ซม.)

ผูป้ ระกวดต้องเป็ นชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ น
ญี่ปนน้
ุ่ อยกว่า 5 ปี โดยต้องพูดเป็ นภาษาญี่ปนุ่
ในงานมีการแสดงดนตรี และเต้นราของ
ประเทศเวียดนาม

(กรุ ณาแจ้งความจานงใน
การเข้าร่ วมงานสังสรรค์
หลังจากการประกวดสุ นทร
พจน์)

การอบรมนี้จดั ขึ้นเพื่อชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น
ได้รับการฝึ กร่ วมกัน ผูเ้ ข้าอบรมจะได้มีส่วน
ร่ วมปฏิบตั ิในหลายกิจกรรมเช่นรถจาลอง
แผ่นดินไหว ฝึ กปฏิบตั ิโทรแจ้งศูนย์ภยั พิบตั ิ
"171" การฝึ กอบรมใช้AED และอื่น ๆ
สาหรับเด็กที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปนและมี
ุ่
ปัญหาใน
การเรี ยนในโรงเรี ยน
กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปนและด้
ุ่
านวิชาการอื่น ๆของเด็กๆ

วันเสาร์ที่1,8,22 และ29กุมภาพันธ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ ที่7 และ 14 มีนาคม
ต้องสมัครล่วงหน้า
เวลา10:00น. - 11:30 น
ผูป้ กครองต้องมารับส่ ง
ด้วยตัวเอง
ช่วงฤดูหนาว: วันศุกร์ที่ 21 และ28 ครั้งละ100 เยน
กุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม
เวลา10: 00น.-11: 30น.

คุณพ่อคุณแม่ชาวต่างชาติและเด็กๆจะได้
พบปะพูดคุยในเรื่ องต่างๆ
รวมทั้งเพลิดเพลินกับสันทนาการต่างๆ เช่น
อ่านหนังสื อภาพ ทาอาหาร และอื่น ๆ
เรี ยนภาษาอังกฤษกับครู เจ้าของภาษา (ชั้น
ประถม 1 ถึง 4) และภาษาสเปน (ชั้นประถม
1 ถึง 5)

วันพฤหัสที่26-วันเสาร์ที่28 มีนาคม 3,300 เยน
2020
(รวมสื่อการเรี ยนแล้ว)
รับสมัครตั้งแต่ตน้ เดือน
กุมภาพันธ์

*************************************************************************************

[หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ]
กรุณาติดต่ อเราหากท่ านต้องการสอบถามในเรื่องต่ าง ๆ หรื อต้ องการความช่ วยเหลือ (ไม่ เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ)
★ โปรดทราบหลังจากเดือนสิงหาคมปี ที่แล้ วเป็ นต้ นไป ทางศูนย์ขอยกเลิกการให้ บริการแปลเอกสาร

・เวลาทาการ(１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.）
ภาษา
วันทาการ

・สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเกาหลี
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย

ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพฤหัส
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพุธ

０４４－４５５－８８１１

วันทาการ
วันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพุธ
วันอังคาร,วันพุธ
วันจันทร์,วันอังคาร
วันอังคาร,วันเสาร์

＊การบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติในเรื่ องวีซ่าและอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เท่านั้น ถ้าต้องการล่ามจะต้องติดต่อล่วงหน้าและอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
・วันและเวลา：วันอาทิตย์ที่16 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่15 มีนาคม เวลา14:00น.-16:00 น
・สถานที่: ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

(สามารถรับคาปรึ กษาเป็ นภาษาญี่ปุ่นได้

