2 Thuế thành phố, bảo hiểm sức khỏe quốc gia, tiền trợ cấp quốc gia
Người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản cũng được hỗ trợ các dịch vụ công cộng khác nhau tại khu
vực đang sinh sống giống như người Nhật. Tương tự, khi người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản
nhận được một khoản thu nhập hoặc tài sản nhất định, họ cũng phải đóng thuế giống như người Nhật.
Ngoài ra, Nhật Bản còn có hệ thống bảo hiểm sức khỏe cho phép người tham gia được hưởng các dịch
vụ y tế với khoản phí tự chi trả thấp, khi bản thân họ hoặc người thân trong gia đình bị bệnh hoặc bị
thương. Bảo hiểm sức khỏe quốc gia cũng là một loại bảo hiểm thuộc hệ thống này. Người nước ngoài
đã đăng ký cư trú tại Nhật Bản cũng buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn dân, chẳng hạn như
bảo hiểm sức khỏe quốc gia, và thực hiện đóng phí bảo hiểm.

(1) Thuế thành phố

Ban thuế cư dân thành phố, Ban thuế tài sản cố định, Ban nộp thuế

● Các loại thuế thành phố [Thông tin liên hệ] Ban thuế cư dân thành phố, Ban thuế tài sản cố
định
Thuế thành phố đánh vào thu nhập được gọi là thuế cư dân thành phố. Bạn sẽ phải nộp thuế cư trú
cho thành phố mà bạn có địa chỉ từ ngày 1 tháng 1, và khoản tiền thuế sẽ được tính dựa trên thu nhập
của năm trước đó. Đối với những người không được tự động trừ thuế cư trú vào lương nhận của công
ty, họ sẽ nhận được giấy thông báo nộp thuế từ Tòa thị chính thành phố vào tháng 6 hằng năm. Thu
nhập của bạn cũng sẽ được chính phủ đánh thuế thu nhập.
Trong thuế thành phố, ngoài thuế cư dân thành phố, bạn cũng sẽ bị đánh thuế nếu sở hữu đất đai, nhà
cửa, v.v... (thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị), hoặc sở hữu xe ô tô hạng nhẹ hoặc xe máy
(thuế xe kei).

● Nộp thuế thành phố [Thông tin liên hệ] Ban nộp thuế
Bạn có thể nộp thuế thành phố theo các phương pháp dưới đây. Tất cả các loại thuế đều có quy định
về thời hạn nộp, nếu không nộp đúng trong thời hạn này, bạn có thể sẽ bị tính thêm tiền phạt nộp
chậm.
Phương pháp nộp thuế
Giải thích
Thanh toán bằng giấy báo
nộp thuế
Phương pháp thanh toán sử
dụng giấy thông báo nộp thuế

○ Bạn có thể nộp thuế tại quầy giao dịch của các tổ chức tài chính như ngân
hàng hoặc bưu điện, v.v...
○ Nếu vẫn đang trong thời hạn nộp thuế, bạn có thể nộp thuế tại cửa hàng tiện
lợi bằng giấy báo nộp thuế có in mã vạch.

Chuyển khoản

Bạn có thể đăng ký tại quầy giao dịch của tổ chức tài chính hoặc đăng ký qua
Internet.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể nộp thuế bằng thẻ tín dụng thông qua các thiết bị đầu cuối như
điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v... *Cần có giấy báo nộp thuế có in
mã vạch.

(2) Bảo hiểm sức khỏe quốc gia, chế độ y tế
dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên

Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận,
Ban trợ cấp và bảo hiểm sức khỏe quốc gia

● Về việc tham gia [Thông tin liên hệ] Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận
Bảo hiểm sức khỏe quốc gia là một chế độ mà tất cả những người tham gia sẽ nộp phí bảo hiểm và giúp
đỡ lẫn nhau để những người không may bị bệnh hoặc bị thương có thể an tâm và được tiếp nhận điều
trị đầy đủ. Tất cả mọi người đều phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia, ngoại trừ những người đang
tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc và những người phụ thuộc trong gia đình của người đó hoặc
người đang được hỗ trợ sinh hoạt.
Chế độ y tế dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên là chế độ để người cao tuổi có thể an tâm tiếp
nhận các dịch vụ y tế. Tất cả các đối tượng tính từ ngày sinh nhật đủ 75 tuổi sẽ ngừng tham gia bảo hiểm
sức khỏe quốc gia hoặc bảo hiểm xã hội và tự động được tham gia vào chế độ y tế dành cho người cao
tuổi từ 75 tuổi trở lên. Ngoài ra, những người từ 65 tuổi trở lên và bị khuyết tật ở một mức độ nhất định
cũng có thể tham gia chế độ này sau khi đăng ký.
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● Về việc nhận trợ cấp [Thông tin liên hệ] Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận
Chúng tôi sẽ cấp thẻ bảo hiểm cho những người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia và bảo hiểm y tế
dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên. Khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, v.v... nếu xuất trình
thẻ bảo hiểm, bạn sẽ được chăm sóc y tế theo tỷ lệ chi trả tương ứng với độ tuổi. Ngoài ra, khi người
tham gia bảo hiểm sinh con hoặc qua đời, hoặc khi phải mức thanh toán chi phí y tế quá cao, thì có thể
được nhận trợ cấp nếu đăng ký với Tòa thị chính thành phố.
● Khám sức khỏe đặc biệt [Thông tin liên hệ] Ban trợ cấp và bảo hiểm sức khỏe quốc gia
Những người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia từ 40 ~ 74 tuổi có thể được khám sức khỏe với chi
phí thấp nhằm mục đích phát hiện sớm và dự phòng trường hợp bệnh trở nên trầm trọng hơn đối với
các căn bệnh liên quan đến lối sống.
Ngoài ra, những người đang tham gia bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên có thể
được kiểm tra sức khỏe dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và kiểm tra sức khỏe răng miệng để
dự phòng các căn bệnh liên quan đến lối sống và bệnh suy giảm chức năng do tuổi già với chi phí thấp.
Bất kỳ loại kiểm tra sức khỏe nào cũng cần có phiếu khám bệnh.
● Phí bảo hiểm và phương pháp nộp phí [Thông tin liên hệ] Ban trợ cấp và bảo hiểm sức khỏe quốc
gia
Mức phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia sẽ được xác định cho từng hộ gia đình, tùy theo số lượng thành
viên tham gia và mức thu nhập của năm trước. Vào tháng 6 hằng năm, Tòa thị chính thành phố sẽ gửi
cho bạn giấy thông báo thanh toán.
Phí bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên sẽ do mỗi người tự chi trả. Giấy thông báo
thanh toán sẽ được gửi vào tháng 7 hằng năm.
Bạn có thể sử dụng giấy thông báo thanh toán này để nộp phí tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc
bưu điện cũng như để chuyển khoản. Ngoài ra, bạn có thể nộp phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia tại các
cửa hàng tiện lợi nếu vẫn đang trong thời hạn nộp thuế.

(3) Tiền trợ cấp quốc gia

Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận

● Về chế độ trợ cấp quốc gia [Thông tin liên hệ] Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận
Tiền trợ cấp quốc gia là tiền trợ cấp công do chính phủ quản lý điều hành. Những người đã đăng ký cư trú và
thuộc độ tuổi từ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi sẽ được tham gia trợ cấp quốc gia. Tuy nhiên, những người đang
tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi tại nơi làm việc sẽ không cần phải tham gia trợ cấp quốc gia.
Những người đáp ứng được một số điều kiện nhất định có thể được nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt khi già yếu,
bị khuyết tật, là gia quyến của người đã mất, v.v...
Khi tham gia trợ cấp quốc gia, bạn có thể thực hiện thủ tục tại Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các quận,
tuy nhiên, khi nhận trợ cấp, tùy theo tình hình của từng cá nhân mà bạn có thể phải thực hiện thủ tục được yêu
cầu tại một văn phòng trợ cấp là cơ quan nhà nước.

● Phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia [Thông tin liên hệ] Ban cư dân quận thuộc Tòa thị chính các
quận
Phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia là khoảng 17.000 yên một tháng. Đối với những người có thu nhập thấp và gặp
khó khăn trong việc đóng phí bảo hiểm, thì có thể được hưởng chế độ miễn trừ hoặc hoãn nộp phí bảo hiểm
nếu nộp đơn đăng ký và được phê duyệt.

Đối với sinh viên thì có “Chế độ đóng phí đặc biệt dành cho sinh viên” (cũng áp dụng
cho du học sinh)
“Chế độ đóng phí đặc biệt dành cho sinh viên” là chế độ cho phép sinh viên, trong số những sinh viên
tham gia trợ cấp quốc gia, xét ở trường hợp có thu nhập thấp hơn một mức nhất định, có thể thanh toán
phí bảo hiểm sau trong khoảng thời gian được chấp thuận nếu làm đơn đăng ký và được Cơ quan trợ
cấp quốc gia Nhật Bản chấp thuận.
Giấy tờ cần thiết khi đăng ký
“Chế độ đóng phí đặc biệt
dành cho sinh viên”

(1) Sổ trợ cấp
(2) Thẻ sinh viên, giấy xác nhận sinh viên (giấy tờ có thể chứng
minh là sinh viên)
(3) Con dấu (trường hợp người đại diện thực hiện đăng ký)
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