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การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ และขอคืนภาษี

บุคคลทั ่วไปทีม่ รี ายได้ประจาปี ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2020 จะต้องนาเงินรายได้มาคานวณภาษีประจาปี
และนาไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ทัง้ นี้รวมถึงรายได้ของผูป้ ระกอบการอิสระ เกษตรกรรม อาชีพเสริมและอื่นๆ จาเป็ นต้องนามายื่นแบบแสดงภาษี
ด้วยเช่นกัน สาหรับผูท้ ท่ี ม่ี รี ายได้เป็ นเงินเดือนจากบริษทั ไม่มคี วามจาเป็ นต้องยื่นแบบภาษีดว้ ยตัวเอง
ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้ตอ้ งมายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้
・ผูท้ ร่ี ายได้ประจาปี เกิน 20 ล้านเยน
・ผูท้ ม่ี รี ายได้จากทีท่ างาน 2 แห่งขึน้ ไป เป็ นต้น
ในการขอเปลีย่ นสถานะการพานักหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจมีความจาเป็ นต้องใช้หลักฐานการยื่นแบบภาษี
ดังนัน้ ขอให้ท่านเก็บรักษาสาเนาการยื่นแบบภาษีไว้เพื่อเป็ นหลักฐานด้วย
-ในกรณีทท่ี ่านมีผตู้ อ้ งอุปการะเลี้ยงดูทป่ี ระเทศบ้านเกิดของท่าน สามารถยื่นขอรับการหักค่าลดหย่อนภาษีได้
หากท่านยังไม่ได้รบั การหักค่าลดหย่อนภาษี สามารถยื่นแบบแสดงภาษีรายได้เพื่อขอรับคืนภาษีได้เช่นกัน

กาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ: วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม
เอกสารจาเป็ นสาหรับการขอคืนภาษี :

1. แบบฟอร์มขอคืนภาษีรายได้（มีบริการทีส่ านักงานเขตสรรพากร）- ต้องใช้เลขประจาตัวบุคคล (มายนัมเบอร์)ในการบันทึกข้อมูล
2.หลักฐานแสดงรายได้ของปี ก่อน (สลิปหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย หรือหนังสือชาระเงิน) 3.บัตรประจาตัวผูพ้ านัก (ไซริวการ์ด)
4.หลักฐานเพื่อยื่นลดหย่อนภาษีของผูท้ ท่ี ่านอุปการะ（สูตบิ ตั รของผูถ้ ูกอุปการะและหลักฐานการโอนเงินไปยังประเทศบ้านเกิด）
5.หลักฐานการหักค่าลดหย่อนเบีย้ ประกันชีวติ （หนังสือรับรองหักลดหย่อนประกันชีวติ ） 6.หลักฐานค่าใช้จ่ายทางการแพทย์(ใบเสร็จรับเงิน)
7.ตราประทับ (อิงคัง) ลายมือชื่อ หรืออื่นๆ
ที่อยู่ติดต่อ

ผู้ที่พำนักอำศัยในเขต

สำนักงำน คำวำซำกิคตี ะเซมุโช

2-4-3 ฮิซะโมโตะ เขตทาคะทจึ เมืองคำวำซำกิ (044-852-3221)

นำกำฮำระ・ทำคะทจึ・มิยำมำเอะ

สำนักงำน คำวำซำกินิชเิ ซมุโช

1-3-14 คำมิซำโอะ เขตอะซำโอะ เมืองคำวำซำกิ (044-965-4911)

ทำมะ・อะซำโอะ

สำนักงำน คำวำซำกิมนิ ำมิเซมุโช

3-18 เอโนะคิโจ เขตคำวำซำกิ เมืองคำวำซำกิ (044-222-7531）

คำวำซำกิ・ไซไว

สำนักงำนสรรพำกรคำวำซำกิ :

-สามารถตรวจสอบข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษได้ทโ่ี ฮมเพจของสานักงานสรรพากรแห่งชาติ
Information about Income Tax https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm
ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ หลากหลายภาษาของสมาคมการบริหารท้องถิน่ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html（มีคาอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน เกาหลี ฝรังเศส
่ สเปน โปรตุเกส ตากาล็อค
เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย รัสเซีย และเมียนมาร์）

โดยใช้ ZOOM

มิตรภำพสัมพันธ์ ～ อำหำรอินโดนี เซีย～
มาเรียนรูอ้ าหารยอดนิยมและสานสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมของอินโดนีเซียกันเถอะ

วันเวลำ: วันเสำร์ท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2021 เวลำ 11:00 น.- 2 ชัวโมงโดยประมาณ
่
วิทยำกร: คุณเจนิ มิอุระ (ชำวอินโดนีเซีย) เมนู: นำซิโกเรงและอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำย: ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เพราะใช้ระบบออนไลน์)
วิธีกำรสมัคร: สมัครทางแบบฟอร์มใบสมัครในโฮมเพจหรือไปรษณีย์บตั รธรรมดา ※หมดเขตวันที่16 กุมภาพันธ์＊
URLแบบฟอร์มใบสมัคร https://www.kian.or.jp/wf/
1. ระบุช่อื หลักสูตร「อาหารอินโดนีเซีย」2. ชื่อนามสกุล 3. ทีอ่ ยู่ 4.หมายเลขโทรศัพท์ 5. ทีอ่ ยู่อเี มล
※ วันหมดเขตการสมัครและข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากแผ่นพับ, โฮมเพจ, เฟซบุค้ ของสมาคมนานาชาติคาวาซากิ
※ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุใ์ หม่ เราจึงใช้ Zoom ออนไลน์กจิ กรรมในครัง้ นี้

กิ จกรรมของศูนย์นำนำชำติ คำวำซำกิ
วันเวลา

หลักสูตร・กิ จกรรม

หลักสูตรช่วงเช้ำ (อังคำร, ศุกร์)
เริม่ วันอังคารที่ 26
เวลา9 : 50~ 11:50 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียด
※เนื่องจากสถานการณ์ของโคโรน่ าไวรัส
หลักสูตรช่วงค่ำ (พุธ)
จึงมีความเป็ นไปได้ในการเปลีย่ นแปลงวันเวลาเรียน เริม่ วันพุธที่ 27
เวลา18 : 30~ 20:00 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียด
เสำร์ท่ี 6 กุมภำพันธ์
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็ นภาษา
เวลำ 13:00∼15:30 น.
ญีป่ ่ นุ โดยชาวต่างชาติ
จัดกิจกรรมทำงออนไลน์

หลักสูตรภาษาญีป่ ่ ุนสาหรับชาวต่างชาติ

ภำษำญี่ปนุ่

การเข้าร่วม
8,250 เยน
ไม่รวมตำรำเรียน

รายละเอียด
หลักสูตรเริม่ จากระดับต้นจนถึงระดับสูงมีจำนวน
9-11 คลำส คอร์สช่วงเช้ำมีบริกำรดูแลเด็กเล็ก
(1ปี ขน้ึ ไป)
กำลังเปิ ดรับสมัคร กรุณานำรูปขนำด (3X4cm)
เพื่อใช้ในกำรสมัครด้วย

3,708 เยน
ไม่รวมตำรำเรียน

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
สามารถเข้าร่วมโดยใช้ QR Code นี้

ในกำรแข่งขันสุนทรพจน์นนั ้ บุคคลทัวไป
่
สำมำรถรับชมกิจกรรมผ่านทำงออนไลน์ได้

คลาสเรียนเสริมเทระโคยะ สาหรับเด็ก
ชาวต่างชาติ

วันที่ 13, 20, 27 กุมภำพันธ์
6, 13, 20?, 27 มีนำคม
วันเสำร์ 10:00-11:00 น.
(กำหนดกำรเบื้องต้น)

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
ต้องสมัครเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
ผูป้ กครองต้องมารับ-ส่งเด็กด้วยตนเอง

กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อช่วยเหลือเด็กชำวต่ำงชำติ
ทีไ่ ม่เข้ำใจภำษำญี่ป่ นุ
เป็ นกำรเสริมควำมรูค้ วามเข้าใจภำษำญี่ป่ นุ
และควำมรู้ต่างๆในห้องเรียน

คลาสเรียนภาษาช่วงปิ ดเทอมฤดูใบไม้ผลิ
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก A
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก B
ภาษาสเปนสาหรับเด็ก

วันจันทร์ท่ี 29 ∼ วันพุธที่ 31
มีนำคม 2021

3,300 เยน (รวมตาราเรียนแล้ว)
เปิ ดรับสมัครปลายเดือนมกรำคม เป็ น
ต้นไป

มำเรียนภำษำอังกฤษกับครูเจ้ำของภำษำ
กันเถอะ
ภาษาอังกฤษ (ประถมปี ท่ี 1∼ ประถมปี ท่ี 4)
ภำษำสเปน (ประถมปี ท่ี 1 ∼ประถมปี ท่ี 5 )

บัตรล่วงหน้ำราคา 2,000 เยน
เป็ นกำรแสดงเดีย่ วเปี ยโนโดย คุณโอกำวะ
บัตรวันงำนราคา 2,500 เยน (หำกมีท่ี
โนริโกะ ผูซ้ งึ่ เคยร่วมงานกับวำทยำกร และวง
นัง่ เหลือ)
ออร์เคสตร้ำชัน้ นำของโลก อีกทัง้ ยังมีงาน
เปิ ดจองบัตรล่วงหน้ำเวลำวันที1่ 2
แสดงประจำอยู่ทงั ้ ในประเทศญี่ป่ นุ และ
มกรำคม เวลำ 9.30 เป็ นต้นไป
อังกฤษ
เปิ ดจองบัตรทีศ่ ูนย์นา
แล้วมำร่วมชมงำนแสดงกัน！
นาชาติหรือโทรศัพท์
หรือกรอกข้อมูลบน
แบบฟอร์มโฮมเพจ
(ตามลาดับก่อนหลัง)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

งานแสดงดนตรีฉลองครบรอบ 30 ปี
ความสัมพันธ์ของเมืองพีเ่ มืองน้อง
เมืองคาวาซากิและเมืองเชฟฟิ ลด์ประเทศอังกฤษ
「งานแสดงเปี ยโนโดยนักเปี ยโน คุณโอกาวะ
โนริโกะ」

วันเสำร์ท่ี 13 มีนำคม 2021
รอบที่ 1 เริม่ แสดง 14:30
(เปิ ดให้เข้ำงำน 14.00 น.)
รอบที่ 2 เริม่ แสดง 19:00
(เปิ ดให้เข้ำงำน 18.30)
(เปิ ดแสดง 2 รอบ)
ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิฮอลล์

หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติศูนย์ นานาชาติเมืองคาวาซากิ
การบริการให้ คาปรึกษาหลากหลายภาษาวันสต๊ อปเซ็นเตอร์
กรุ ณาติดต่อเราหากท่านต้องการสอบถามในเรื่ องต่าง ๆ หรื อต้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ)
・เวลำทำกำร (10:00-12:00น.และ 13:00-16:00น.)

ภำษำ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำโปรตุเกส
ภำษำเกำหลี
ภำษำเวียดนำม
ภำษำอิ นโดนี เซีย

วันทำกำร
วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
วันอังคาร วันศุกร์
วันอังคาร วันพฤหัส
วันอังคาร วันศุกร์
วันอังคาร วันพุธ

・สำยตรงถึงผู้ให้คำปรึกษำ

ภำษำ
ภำษำจีน
ภำษำสเปน
ภำษำตำกำล็อก
ภำษำไทย
ภำษำเนปำล

044－455－8811

วันทำกำร
วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
วันอังคาร วันพุธ
วันอังคาร วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร
วันอังคาร วันเสาร์

โฮมเพจศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

＊การบริ การให้ คาปรึ กษาสาหรั บชาวต่ างชาติใดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ（ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญี่ป่ นุ แต่สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้โดยมีค่ำใช้จ่ำย）
・ว ันเวลา：ว ันอาทิตย์ท ี่ 21 กุมภาพ ันธ์・ว ันอาทิตย์ท ี่ 21 มีนาคม เวลา 14:00～16:00น．
ั้ 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
・สถานที：
่ ห้องประชุมสมาคมชน

