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Cách lập tờ khai quyết toán thông qua trang chủ của
Tổng cục thuế quốc gia dành cho người làm công ăn lương

【TiếngViệt】
２０２１．１

Có thể lập tờ khai quyết toán từ năm 2016 đến năm 2020

Cách thức lập tờ khai quyết toán
1 Lập tờ khai trên trang web (https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl) theo bản
hướng dẫn này.
2 Điền địa chỉ, họ tên và những hạng mục cần thiết khác vào “Giấy xác nhận hình thức cư trú”
3 Điền địa chỉ, họ tên vào “Biểu mẫu tài liệu kèm theo” và đính kèm những hồ sơ cần thiết.
4 Tải mẫu “Giấy xác nhận hình thức cư trú” từ trang web https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/03.htm và in ra.
Tải về

【Lưu ý】
Bảng hướng dẫn này dùng đề giải thích cho những người quên đưa người phụ thuộc vào phần điều chỉnh cuối
năm và những người muốn được khấu trừ chi phí y tế, để họ có thể lập được tờ khai quyết toán.

https://www.nta.go.j
p/taxes/shiraberu/sh
inkoku/tebiki/2020/in
dex.htm

https://www.nta.go.j
p/taxes/shiraberu/sh
inkoku/yoshiki/01/fu
hyo/03.htm

＆ Giấy xác nhận hình thức cư trú ＆

Bảng hướng dẫn

Xem hướng dẫn để lập
/in tờ khai quyết toán

Điền các nội dung
cần thiết như
địa chỉ, họ tên,…

https://www.nta.go.j
p/taxes/shiraberu/sh
inkoku/tebiki/2020/in
dex.htm
Biểu mẫu tài liệu kèm theo

Đính kèm
Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy
đăng ký người nước ngoài)

Bảng kê chi tiết khấu trừ
chi phí y tế,...
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Nộp qua đường

＆

＆

1

bưu điện,…

Chú ý

Nhất định
hãy đọc nhé!

Quyển sổ tay này giải thích cách lập tờ khai quyết toán dành cho người nước ngoài
làm việc ở các công ty Nhật Bản.
Do đó, chỉ những người nhận lương từ công ty mới có thể lập tờ khai quyết toán
theo cách này.

Ngoài ra, có nhiều khoản giảm trừ (giảm trừ thu nhập)

Nhân viên thuế

có thể trừ vào thu nhập khi tính thuế, nhưng ở đây chúng tôi chỉ giải thích
cho các trường hợp sau đây.

１

Trường hợp có người thân là người phụ thuộc

Trừ trường hợp đang nuôi dưỡng những người ngoài đối tượng được liệt kê ở mục ㉞ trang
12, hoặc nuôi dưỡng người thân từ 70 tuổi trở lên đang sống cùng.

２

Trường hợp đang tham gia bảo hiểm y tế quốc gia

３

Trường hợp đang tham gia bảo hiểm hưu trí quốc gia

４

Nếu phù hợp với một
trong những trường hợp
này thì

Trường hợp đang chi trả chi phí y tế

Trừ các trường hợp ngoại lệ đặc biệt về khấu trừ chi phí y tế khi thanh toán chi phí
mua thuốc thông thường được chỉ định,…

Do đó, những người đang tự kinh doanh riêng, những người làm công
ăn lương nhưng có thu nhập ngoài lương, hay những người muốn nhận
lại khoản khấu trừ đặc biệt như “vay mua nhà…” do đã xây nhà
mới,…sẽ không thể lập được tờ khai quyết toán theo bảng hướng dẫn
này nên hãy chú ý.

Người đang tự kinh doanh cửa hàng

Người muốn nhận các khoản khấu trừ đặc biệt như cho vay mua nhà,…

2

Khi lập tờ khai quyết toán, hãy chuẩn bị sẵn những giấy tờ sau
1 Phiếu khấu trừ thuế tại nguồn
2 Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài) (cả 2 mặt)
3 Giấy tờ có thể xác định mã số cá nhân (như thẻ mã số cá nhân hoặc thẻ thông báo,…)
4 Trường hợp xin giảm trừ người phụ thuộc
(1)

Nếu người phụ thuộc đang sống ở Nhật
Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài) của người phụ
thuộc
(2) Nếu người phụ thuộc không sống ở Nhật
① Giấy khai sinh hoặc Giấy đăng ký kết hôn
② Hồ sơ chứng minh việc chuyển tiền cho người phụ thuộc
(Lưu ý)
a. Hồ sơ ở mục ① cần bản gốc. Hồ sơ ở mục ② có thể nộp bản sao.
b. Nếu có nhiều người phụ thuộc thì hồ sơ ở mục ② cần đính kèm riêng phần từng
người.

c. Nếu hồ sơ ở các mục ①, ② được lập bằng tiếng nước ngoài, hãy đính kèm theo
bảng dịch.
d. Cùng một người sẽ không thể cùng lúc làm người phụ thuộc của 2 người.

5

Bản sao mặt trước và mặt sau của sổ ngân hàng

6

Con dấu

7

Đối với khấu trừ tiền bảo hiểm xã hội
Với những người đang tham gia bảo hiểm y tế quốc gia, bảo hiểm hưu trí quốc gia, hãy
chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận đã thanh toán tiền bảo hiểm.

8 Trường hợp khấu trừ chi phí y tế
Những người đã chi trả số tiền vượt quá 100.000 yên cho chi phí y tế, hãy chuẩn bị biên
lai chi phí y tế và lập "Bản kê chi tiết khấu trừ chi phí y tế".
Ngoài ra, tùy vào mức thu nhập, bạn cũng có thể được khấu trừ chi phí y tế dù số tiền
chi trả dưới 100.000 yên.

3

Số

Màn hình

Cách thao tác
Mở trang web của Tổng cục thuế quốc gia (https://www.nta.go.jp),

①

Click vào phần “●所得税の確定申告” để
kê khai quyết toán thuế thu nhập

②

Click vào “Lập tờ khai quyết toán tại đây”.

③

Click vào “Bắt đầu lập”.

印刷して提出

Click vào “In và nộp”.
④

4

No

Màn hình

Cách thao tác
Xác nhận môi trường khuyến nghị

⑤
Click vào “Đồng ý với điều khoản sử dụng và đi tiếp”.

Click vào

Click vào

⑥

Thuế thu nhập
● Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập (khấu trừ
chi phí y tế, khấu trừ quyên góp biếu tặng, khấu
trừ cho vay nhà ở,…)

⑦

Click vào “Bắt đầu lập”.

Ngày tháng năm sinh của người kê
khai
＿ ＿ ＿ ＿ Năm ＿ ＿ Tháng ＿ ＿
Ngày

⑧

Ngày tháng năm sinh đã nhập sẽ
hiển thị trên tờ khai và được dùng
để tính toán số tiền khấu trừ.

Click chọn

5

“Năm dương lịch” ở dưới cùng.

Số

Màn hình

Cách thao tác
Nhập ngày tháng năm sinh của bản thân.
Ví dụ

⑨

※ Sau đây là một ví dụ nhập đối với người chỉ có một tờ “Phiếu khấu
trừ thuế tại nguồn” và chưa hoàn thành việc điều chỉnh tiền thuế cuối
năm.
Câu hỏi liên quan đến nội dung kê khai
① Với câu hỏi “Bạn có khoản thu nhập nào cần kê khai ngoài tiền
lương không?”, click vào “いいえ(Không)”
⑩

② Với câu hỏi “Phiếu khấu trừ tại nguồn của bạn chỉ có 1 tờ phải
không?”, click vào “はい(Đúng)”.
③ Với câu hỏi “Bạn đã hoàn thành việc điều chỉnh tiền thuế cuối
năm ở nơi làm việc chưa?”, click vào “いいえ(Chưa)”.
④ Với câu hỏi “Bạn có nhận được thông báo về số tiền dự tính phải
nộp từ Sở thuế không?”, click vào “いいえ(Không)”.

⑪

Click vào “Đi tiếp”.

Click vào “Nhập” tại phần “Thu nhập từ lương”.

⑫
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No

Màn hình

Cách thao tác

入力する

⑬

Click vào “Nhập”.

Xem phiếu khấu trừ thuế tại nguồn, và nhập
các số tiền sau: (1) Số tiền thanh toán,
(2) Số tiền khấu trừ thuế tại nguồn và (3) Số
tiền bảo hiểm xã hội,…
* Khi nhập số, không được nhập dấu phẩy,
dấu chấm.
× 2.115.560
○ 2115560
* Không nhập phiếu khấu trừ thuế tại nguồn
đối với giai đoạn không cư trú.

⑭

Xem phiếu khấu trừ thuế tại nguồn, và
nhập ④ Địa chỉ (nơi ở) của người trả
lương hoặc địa chỉ công ty trả lương.
Xem phiếu khấu trừ thuế tại nguồn, và nhập họ
tên người trả lương hoặc tên công ty chi trả
lương.

(Nếu bạn vẫn còn phiếu khấu trừ thuế tại nguồn khác phải nhập,
click vào “Nhập thêm 1 phiếu nữa”
và nhập số liệu giống như phiếu đầu tiên)
※Xác nhận năm của các phiếu khấu trừ thuế có đồng nhất hay không.
⑮
Sau khi nhập xong, click vào “Xác nhận nội dung đã nhập”.

Xác nhận số tiền đã nhập

⑯
Click vào “Đi tiếp”.

7

No

Màn hình

Cách thao tác

⑰
Click vào “Nhập xong (đi tiếp)”.

Trường hợp đã chi trả chi phí y tế,

⑱

Click vào “Nhập” tại phần Giảm trừ chi phí y tế.

Nếu không chi trả thì không click, chuyển sang
mục ㉔ ở trang 9

Chọn khấu trừ chi phí y tế được áp dụng

⑲
Click vào “Áp dụng khấu trừ chi phí y tế”.

Chọn phương pháp nhập khấu trừ chi phí y tế
Nhập từ hóa đơn chi phí y tế để lập bảng kê chi tiết.
Tải biểu mẫu tổng hợp chi phí y tế để lập bảng kê chi tiết.
◉ Chỉ nhập số tiền tổng chi phí y tế (Hãy nộp riêng bảng kê chi tiết
đã lập).
○ Nhập từ thông báo chi phí y tế (“thông tin về chi phí y tế”,…)
hoặc hóa đơn để lập bảng kê chi tiết.
○
○

⑳

Sau khi tạo bảng kê chi tiết khấu trừ chi phí y tế (tính tổng số tiền trả theo
từng người được điều trị, bệnh viện, nhà thuốc…), chọn “Chỉ nhập tổng số
tiền chi phí y tế (Hãy nộp riêng bảng kê chi tiết đã lập)”.

8

Số

Màn hình

Cách thao tác
Click vào

㉑

để di chuyển xuống cuối màn hình.

Nhập “Tổng số tiền chi phí y tế đã chi trả”.
Nếu có “Số tiền đã được bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm xã
㉒

hội,…thanh toán lại”, thì hãy nhập số tiền đó.

Sau khi nhập xong, click vào “Đi tiếp”.

Màn hình xác nhận kết quả tính toán (khấu trừ chi phí y tế) sẽ được
hiển thị, hãy kiểm tra kết quả này.

Click vào “Đi tiếp”.

㉓

Trường hợp đang đóng tiền bảo hiểm y tế quốc gia hoặc bảo hiểm hưu
trí quốc gia,

㉔

Click vào “Chỉnh sửa/xác nhận nội dung”.

Nếu không tham gia thì không click vào,
chuyển đến mục ㉙ ở trang 11.

9

No

Màn hình

Cách thao tác

㉕
Click vào “Nhập”.

Nếu đang nộp tiền bảo hiểm y tế quốc gia thì chọn dòng thứ 3 từ trên
xuống và nhập tổng số tiền bảo hiểm y tế đã đóng trong 1 năm (từ tháng
1 đến tháng 12) vào ô trống.

Nếu không tham gia thì
không cần nhập.
㉖
Sau khi nhập xong,
Click vào “Xác nhận nội
dung đã nhập”.
Nếu đang nộp tiền bảo hiểm lương trí quốc gia thì chọn dòng thứ 6
từ trên xuống và nhập tổng số tiền đã đóng trong 1 năm (từ tháng 1 đến
tháng 12) vào ô trống.

Nếu không tham gia thì
không cần nhập.
㉗
Sau khi nhập xong,

Click vào “Xác nhận nội
dung đã nhập”.

㉘

Click vào “Đi tiếp”.
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No

Màn hình

Cách thao tác
Trường hợp vợ hoặc chồng là người phụ thuộc,
Giảm trừ vợ / chồng
Giảm trừ vợ / chồng đặc biệt

Click vào “Nhập”.

㉙

Nếu không có người phụ thuộc thì không click
chọn, hãy chuyển đến mục ㉜ ở trang 11
※Nếu vợ hoặc chồng có thu nhập, tùy vào số tiền thu nhập có thể sẽ
không được khấu trừ.

Nhập họ tên và ngày tháng năm sinh của vợ hoặc chồng đang phụ thuộc.
㉚

※Cách nhập ngày tháng năm sinh giống như cách nhập ngày tháng năm sinh
của bản thân ở phần đầu.

Click vào đây nếu vợ hoặc chồng đang phụ thuộc là người không cư trú.

㉛
Sau khi nhập xong,
Click vào “Đi tiếp”.

Nếu có người phụ thuộc ngoài vợ hoặc chồng thì

Click vào “Nhập” tại phần Giảm trừ gia cảnh.
㉜

Nếu không có người phụ thuộc thì không click
chọn mà hãy chuyển đến mục ㊳ ở trang 13.
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No

Màn hình

Cách thao tác

㉝
Click vào “Nhập”.

Con
Cha
Mẹ
Ông
Bà
Cháu
Không phải người thân
Người thân khác

㉞

Nhập ngày tháng năm sinh của từng người phụ thuộc.
※ Vợ hoặc chồng đã nhập rồi nên không nhập vào đây.
Cách nhập ngày tháng năm sinh giống như cách nhập ngày tháng năm sinh của
bản thân ở phần đầu.

Click vào đây nếu người phụ thuộc là người không cư trú.

㉟

Trường hợp có từ 2 người phụ thuộc trở lên,
Click vào “Nhập thêm 1 người nữa”,
và nhập thông tin giống như người thứ 1.

Sau khi nhập xong,
Click vào “Xác nhận nội dung đã nhập”.

㊱

Click vào “Đi tiếp”.

12

No

Màn hình

Cách thao tác
Nếu người phụ thuộc được nhập dưới 16 tuổi, thông báo bên trái sẽ
được hiển thị, nên

㊲
Click vào “Đúng”.

Sau khi nhập xong,
Click vào “Nhập xong (đi tiếp)”
㊳

Click vào “Nhập xong (đi tiếp)”.
㊴

Số tiền sẽ được hoàn lại được hiển thị.

㊵
Click vào “Đi tiếp”.
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No

Màn hình

Cách thao tác

Click vào “Nhập xong (đi tiếp)”.

㊶

Số tiền hoàn lại sẽ được hiển thị một lần nữa.
Click vào mục tương ứng với phương án nhận lại tiền mà bạn chọn.
(1) Trường hợp "chuyển khoản đến ngân hàng ngoài ngân hàng Yucho"
㊷

「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」
(2) Trường hợp "chuyển khoản đến Ngân hàng Yucho"
「ゆうちょ銀行への振込み」
(3) Không click vào 「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便窓口での受
取り」.

Nhập địa chỉ.
㊸

Họ tên…
Họ tên (phiên âm Furigana)※ Tối đa 11 ký tự
Họ tên（Kanji hoặc chữ latinh）※Tối đa 10 ký tự
Số điện thoại
Chủ hộ
Mối quan hệ với chủ hộ
㊹

Nghề nghiệp
Tên thương mại-Bút danh
Tạm thời lưu dữ liệu đã nhập

Clik vào “Đi tiếp”.
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No

Màn hình

Cách thao tác
Nhập mã số cá nhân (12 số) vào đây.

Nếu nhập nhầm số, một thông báo sẽ được hiển thị, hãy click vào OK và
㊺

nhập số chính xác.

Click vào “Đi tiếp”.
Trường hợp không có hoặc không biết mã số cá nhân

Nếu bạn không có hoặc không biết mã số cá nhân thì để trống và click
vào “Đi tiếp”.
㊻
Khi thông báo bên trái được hiện ra thì
click vào “Không”.
Chọn lựa biểu mẫu để in
Đánh dấu chọn vào tất cả các mục,

㊼

Click vào “Hiển thị/in biểu mẫu”.

Click vào “Mở file”

được hiển thị ở cuối màn hình.
㊽

※Cần cài đặt trước Acrobat Reader.
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No

Màn hình

Cách thao tác
Màn hình in tờ khai quyết toán sẽ được hiển thị.
Click vào

để in.

㊾

Khi click vào

thì tờ khai quyết toán sẽ được in tổng cộng 6

tờ.
Trong đó, hãy tự lưu lại 3 tờ ở trang 20 không nộp cho Cục thuế.
㊿

Hãy ghi địa chỉ, họ tên,…như đã điền trên trang 18 và 19 vào 3 tờ còn
lại và nộp cho Cục thuế cùng với hồ sơ đính kèm.
Hướng dẫn gửi qua đường bưu điện được mô tả ở trang 21.
Trong 2 tờ do cá nhân lưu trữ, sẽ được
đóng dấu “控(lưu trữ)” ở góc trên bên trái.

51

Click vào “Đi tiếp”.

Về thao tác sau khi in tờ khai:

Nếu muốn lưu dữ liệu đã nhập, thì

52

Click vào “Lưu dữ liệu đã nhập”.

16

控

No

Màn hình

Cách thao tác

Thời hạn nộp tờ khai
Từ ngày 16 tháng 2 năm 2021 (thứ Ba)
~ ngày 15 tháng 3 năm 2021 (thứ Hai)
53

※

Tuy nhiên, tờ khai hoàn thuế có thể nộp từ tháng 1 năm 2021

54

Click vào “Kết thúc”.

55

Khi click vào “Đúng” thì sẽ kết thúc.

17

18

Địa chỉ

Hoặc

Con dấu

Điền số tài khoản nhận tiền hoàn thuế
 Về nguyên tắc, chỉ chấp nhận số tài khoản
của chính
bản thân người kê khai

Họ tên

Những hạng mục cần điền vào tờ khai quyết toán

Địa chỉ
tên công
Frigana
Họ tên

Họ tên

Địa chỉ

Trường hợp có người thân là người phụ thuộc

Tên vợ hoặc chồng là người phụ thuộc

Địa chỉ cá nhân hoặc địa
chỉ công ty
Tên cá nhân hoặc tên
công ty

Những hạng mục cần điền trên tờ khai

Địa chỉ

Họ tên

19

Vui lòng không gửi 3 tờ này vì đây
là bản để lưu.
Ngoài ra, đây không phải là hồ sơ
chứng minh.

20

Nơi nộp Tờ khai quyết toán và các tài liệu đính kèm

＆

Tờ khai

＆

Giấy xác nhận hình thức cư trú

Tài liệu đính kèm

Cho vào phong bì

Nơi nộp tờ khai quyết toán
và các tài liệu đính kèm
２２
Vui lòng nộp tờ khai quyết toán và các tài liệu đính kèm cho
Sở thuế quản lý.
Xem địa chỉ Sở thuế quản lý tại trang web của Tổng cục
thuế quốc gia.
（https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#map）
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