
私は 

Tôi có thu nhập từ chuyển nhượng (vd: bán 
nhà,đất, gia dịch chứng khoán..) 

譲渡所得がある（土地や建物を売ったり、株式の

取引による収入など） 

Tôi có thu nhập nông nghiệp, bất động sản hoặc 
kinh doanh (tự làm chủ, nhân viên ngoại giao, 

nghề phụ…) 
農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある

（自営業、外交員、内職など） 

Tôi có thu nhập tạm thời từ tiền 
bảo hiểm hoàn trả mãn hạn…  

保険の満期返戻金など 
一時的な収入がある 

  Kê khai thuế 税金の申告について   

  

Khong 

 

Liên hệ:  
Tòa thị chính Tp.Obu, Tầng 1, Phòng 
thuế vụ 
問い合わせ 
大府市役所、1 階、税務課  

 

Xem D 
 

Xem D Xem B 

Tôi có thu nhập từ 
tiền lương 

給与収入がある 

Xem ➊ 

Tôi có thu nhập từ 
lương hưu  

公的年金収入がある 

Xem ➋ 
Xem ➌ Xem C  Xem C 

Khong 

Công ty đã hoàn thành thủ tục điều 
chỉnh thuế cuối năm 

勤務先で年末調整を済ませた 

Số tiền khấu trừ thuế (gensen choshu 
zeigaku) được ghi vào phiếu khấu trừ 
(gensen choshu hyo) 

源泉徴収票に源泉徴収税額 
の記載がある 

Ngoài thu nhập tiền lương được điều chỉnh thuế cuối năm, còn có thu nhập khác như thu 
nhập từ nông nghiệp, lương làm ở công ty khác… 

年末調整をした給与所得以外に、他の会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある 

Thu nhập khác dưới 200,000yen 
ほかの所得が 20 万円以下である 

Tôi có thu nhập trong năm 2021 (1.1 – 31.12) 
2021 年（1 月 1 日～12 月 31 日）中に収入がある 

Khong 

Da 

Tôi được chu cấp bởi họ hàng sống tại Tp.Obu 
市内に住む親族に扶養されている 

Da 

Da 

Khong 

Xem A 

Bạn cần làm thủ tục kê khai 
xin hoàn thuế thu nhập 

所得税の確定申告が必要です 
A 

Xem D 

Bạn cần làm thủ tục kê khai thuế 
thị dân, thuế tỉnh dân 

市・県民税の申告が必要です B 
Bạn cần làm thủ tục kê khai thuế thu 
nhập hay thuế thị dân,thuế tỉnh dân 

所得税または市・県民税の申告が必要です C 

Da 

Khong 

Bạn không cần phải kê khai 
thuế 

申告の必要はありません D 

➊ 

Da 

Da 

➋ 

Khong 

➌ 

 

Khong 

Da Da Da 

Xem B 
 

Xem A 
 

Xem C 

Khong 

(Thu nhập) – (Chi phí cần thiết) – (¥500,000) = lớn hơn ¥0 

（収入）—（必要経費）—（50 万円）が 0 円より大きくなる 

Xem D 

Thu nhập từ lương hưu dưới 
4,000,000yen 

公的年金収入が 400 万円以下である 

Thu nhập khác ngoài lương hưu 
公的年金以外の所得がある 

Có thay đổi, bổ sung ở nội dung khấu trừ (vd: 
khấu trừ chi phí y tế…)  

医療費控除など控除内容に追加・変更がある 

Da 

Thu nhập khác (ngoài lương hưu) 
Dưới ¥200,000 

公的年金以外の所得が 20 万円以下である 

Khong 

Da 

Xem A  

Việc kê khai thuế có cần thiết không? 
私は申告が必要ですか？ 

Kê khai thuế như thế nào vậy? 
税金の申告はどうやってするの？ 

Da 

Khong 

Xem B 
 

Xem A 

Xem C 

Xem D 

Da 

Da 

Khong 

Khong 
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