
 

税金 

 

1年以上日本に住んでいる人は、国や県・市町に税金を払わ

なくてはなりません。 

 

所得税・住民税 

所得税 

国に納める税金です。1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に

仕事をして、もらった金額によって金額が決まります。これ以外

に、都道府県や市町に納める税金として、住民税などがあり

ます。 

 

確定申告・源泉徴収 

商売をしている人などは、自分で収入や経費を計算して、税

務署に申告します。これを「確定申告」といいます。会社員

は、会社が毎月、給料から所得税を差し引いて納付します。

これを「源泉徴収」といいます。 

 

年末調整 

1 年間にもらった給料に課税される所得税と、毎月の給料か

ら源泉徴収された金額は一致しないのが普通です。一年の

最後に給料を支払うときに、税額の過不足を精算する手続

きを年末調整といい、会社が行います。 

 

医療費控除・扶養控除 

多額の医療費を払ったり、子どもが生まれて家族が増えた人

は、確定申告により税金の一部が返ってくることがあります。 

 

関連リンク 

国税庁（外部サイトへリンク） 

https://www.nta.go.jp/english/ 

 

※対応言語：日本語、英語 

 

自動車税・軽自動車税 

毎年 4 月 1 日時点で、自動車や軽自動車などを持っている

人にかかる税金です。県や市町から納税の通知書が届いた

ら、期限までに銀行やコンビニエンスストアなどで払います。 

 

 

車検 

 

Податки 

 

Люди, які прожили в Японії більше одного року, повинні 

сплачувати податки національному уряду, префектурам 

та муніципалітетам. 

 

Прибутковий податок, міський податок 

Прибутковий податок 

Це податок, що оплачується державі. Сума визначається 

обсягом прибутку від роботи, який ви отримали з 1 січня 

до 31 грудня. Крім цього, існує ще податок жителів 

префектурам і муніципалітетам. 

 

 

 

 

Податкова декларація, збір прибуткового податку 

Приватні підприємці самі підраховують свої доходи та 

витрати та декларують їх у податковій інспекції. Це 

називається "податкова декларація". Для співробітників 

компанії компанія утримує прибутковий податок з їхньої 

заробітної плати та сплачує його щомісяця державі. Це 

називається «збір прибуткового податку». 

 

 

Коригування на кінець року 

Сума прибуткового податку, що стягується із заробітної 

плати, отриманої протягом року, зазвичай відрізняється 

від суми, що утримується з місячної заробітної плати. 

Процес коригування перевищення або дефіциту суми 

податку називається "податковим коригуванням на 

кінець року" і виконується компанією під час 

розрахунку останньої зарплати. 

 

Вирахування медичних витрат, відрахування витрат на 

утримання сім'ї 

Якщо ви сплатили велику суму медичних витрат або у 

вас з'явилася дитина і ваша сім'я збільшилася, ви можете 

отримати частину своїх податків назад, подавши 

остаточний варіант податкової декларації. 

 

Посилання на сайт 

Національне податкове агентство (посилання на сайт) 

https://www.nta.go.jp/english/ 

 

*Мови: японська, англійська 

 

 

Транспотний податок, податок на малолітражний 

автомобіль 

Цей податок стягується з тих, хто володіє автомобілем 

або малолітражним автомобілем на 1 квітня кожного 

року. Коли ви отримаєте податкове повідомлення від 

префектури чи муніципалітету, сплатіть податок у банку 

чи цілодобовому магазині до встановленого терміну. 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/english/
https://www.nta.go.jp/english/


車検（自動車検査登録制度）は、自動車が法律で定めら

れた基準に合っているかを確認するために一定期間ごとに検

査を行い、自動車の所有者を認証・登録する制度です。車

検を受けないと厳しい罰則があります。点検は、自動車整備

事業者などに依頼します。 

 

名義変更・廃車したとき 

自動車税・軽自動車税は車の所有者にかかる税金です。車

を人にあげたとき、廃車にしたときは、兵庫県陸運局で手続

きをしてください。手続きをしないとずっと税金を払わなければな

りません。 

 

関連リンク 

近畿運輸局 自動車手続ヘルプデスク（外部サイトへリン

ク） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/helpdesuku.

htm 

 

※対応言語：日本語 

Техогляд транспортного засобу 

Техогляд транспортного засобу (система реєстрації 

техогляду автомобіля) – це система сертифікації та 

реєстрації транспортного засобу шляхом його техогляду 

через встановлений проміжок часу з метою 

підтвердження відповідності транспортного засобу до 

стандартів, передбачених законом. За непроходження 

техогляду передбачено серйозні штрафи. Перевірка 

повинна проводитись компанією з технічного 

обслуговування автомобілів. 

 

Зміна даних власника, списання автомобіля 

Транспотний налог, налог на малолітражний автомобіль 

- це податки, які стягуються з власника автомобіля. Коли 

ви віддаєте автомобіль іншій особі або утилізуєте його, 

будь ласка, пройдіть необхідні процедури в "Керування 

наземного транспорту префектури Хіого". Якщо ви не 

оформите списання, вам доведеться постійно 

сплачувати податок. 

 

Посилання на сайт 

Стіл підтримки автомобільних процедур "Управління 

наземного транспорту Кінкі"(посилання на сайт)  

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/helpdesuku.

htm 

 

*Мова: японська 
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