เงินภาษีนั้น ฉันขอคืน

(ให้แผ่นดิน)

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวัสดี

ครับท่านผูอ้ า่ น เมือ่ ไม่กเี่ ดือนมานีบ้ า้ นเราเป็นช่วง
เวลาแห่ ง เทศกาลการจ่ า ยภาษี ร ายได้ บุ ค คล
ธรรมดา (所得税：Shotokuzei) ท่านผูอ้ า่ นทีม่ หี น้าทีท่ จี่ ะต้องจ่ายภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา หรือมีรายได้สุทธิ (給与収入：Kyuuyo shuunyuu) (ไม่ได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย หรือ 源泉徴収：Gensenchoushuu และ
รายได้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะเรียกว่า 給与所得：Kyuuyo shotoku)
เกิน 150,000 บาท ได้หาทางเลือกหลากหลายทางเลือกในการ
ลดหย่อนภาษีกนั บ้างหรือเปล่าครับ ในประเทศญีป่ นุ่ เองก็มรี ะบบการ
ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (税金の還付：Seikin no Kanpu
หรืออาจจะเรียกอีกแบบหนึง่ ได้วา่ 税金控除：Zeikin koujyo) เช่นเดียว
กับไทยเราครับ ส�ำหรับในประเทศไทย ทางเลือกที่นิยมในการลด
หย่อนภาษีกน็ า่ จะเป็นการซือ้ ประกันชีวติ ซือ้ กองทุนรวม หรือบางคน
ใจบุญอาจจะนิยมใช้วธิ กี ารบริจาคเงิน ก็สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษี
รายได้บคุ คลธรรมดาได้ และล่าสุดในปีทผี่ า่ นมา ก็มอี กี หนึง่ ทางเลือก
น�ำเทรนด์ในการลดหย่อนภาษีรายได้ของเรา ก็คอื ช้อปช่วยชาติ 2560
ตามมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ส�ำหรับในประเทศญีป่ นุ่ การลดหย่อนภาษีกเ็ ป็นอีกสิง่ หนึง่ ที่
คนญีป่ นุ่ ท�ำเฉกเช่นคนไทย โดยส่วนใหญ่ทคี่ นญีป่ นุ่ จะน�ำมาหักภาษี
รายได้ นอกจากลดหย่อนพื้นฐาน เช่น ลดหย่อนผู้มีเงินได้ (基礎控
除：Kiso koujyo) ที่ผู้มีเงินได้ทุกคนมีสิทธิเหมือนของไทย ลดหย่อน
คูส่ มรส (配偶者控除：Haiguusha koujyo) ลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้ ง
ดู (扶養控除：Fuyou koujyo) (ของญี่ปุ่นจะรวม บุตร พ่อแม่ ไว้อยู่ใน
หัวข้อเดียวกันแล้ว คือ ค่าลดหย่อน) ยังมีค่าลดหย่อนที่ถือว่าเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของรัฐบาลญีป่ นุ่ ทีน่ า่ สนใจ และผูเ้ ขียนขอหยิบยก

ขึ้นมาเล่าสู่กันฟัง คือ ลดหย่อนจากการ “จ่ายภาษีเพื่อท้องถิ่น (ふる
さと納税：Furusato nouzei)” หรืออาจจะเรียกว่า “เงินบริจาคเพื่อ
ท้องถิ่น (ふるさと寄付金：Furusato kifukin)” ก็ได้

รูปประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีเพือ่ ท้องถิน่ ของกระทรวงมหาดไทยของญีป่ นุ่
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

การจ่ายภาษีเพือ่ ท้องถิน่ หรือเงินบริจาคเพือ่ ท้องถิน่ ของญีป่ นุ่
นั้น สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีในหัวข้อลดหย่อนเงินบริจาค (寄付
金控除：Kifukin koujyo) ได้ครับ ระบบนี้เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นมา
ตัง้ แต่ปี 2008 ซึง่ ข้อดีของการจ่ายภาษีเพือ่ ท้องถิน่ คือ นอกเหนือจาก
สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว เรายังสามารถระบุท้องถิ่นที่เรา
อยากจะบริจาคเงินให้ได้ด้วย ซึ่งไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านเกิดของ
ตนเองโดยตรงก็ได้ สามารถเลือกได้จากทั่วประเทศ โดยทางท้องถิ่น
นั้นๆ ที่เราบริจาคเงินไปให้ ก็จะให้สิ่งตอบแทนกลับมาเป็น ของแทน
ค�ำขอบคุณ (お礼の品：Orei no shina) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นๆ หรือจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรของ
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เกษตรกร ข้าวปลาอาหารที่ผลิตในท้องถิ่น หรือสินค้าต่างๆ ที่บริษัท
ห้างร้านท้องถิ่นนั้นๆ ผลิตขึ้นมา
โดยการจ่ายภาษีเพื่อท้องถิ่นนี้นั้น สามารถที่จะแจ้งความ
จ�ำนงในการบริจาคเงินได้หลากหลายช่องทาง คือ ทั้งทางออนไลน์
โดยจะมีเว็บไซต์เฉพาะทีท่ างรัฐบาลจัดท�ำขึน้ มาเพือ่ ให้ผสู้ นใจเข้าไป
บริจาคเงินเพือ่ ท้องถิน่ ได้ คือ www.furusato-tax.jp หรือเว็บไซต์ขาย
สินค้าออนไลน์ (ネット通販サイト：Netto tsuuhan saito) ชือ่ ดังต่างๆ
ของญี่ปุ่น อย่าง Rakuten (https://event.rakuten.co.jp/furusato/)
หรือสามารถแจ้งความจ�ำนงได้ผ่านไปรษณีย์ สามารถขอแคตาล็อก
(カタログ：Katarogu) จากท้องถิน่ หรือจังหวัดทีเ่ ราสนใจได้ผา่ นทาง
ไปรษณีย์ นอกจากนั้น ยังมีการรวบรวมของแทนค�ำขอบคุณที่ยอด
นิยม หรือน่าสนใจแล้วพิมพ์ออกมาขายเป็นนิตยสาร (雑誌：Zasshi)
วางขายในร้านหนังสือทั่วไปอีกด้วย
ส�ำหรับตัวอย่างสินค้าแทนค�ำขอบคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในเขต
โอฟูนาโตะ (大船渡市：Oofunato shi) เมืองทางเขตชายฝั่ง (沿岸
部：Enganbu) ติดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (太平洋：Taiheiyou) ของ
จังหวัดอิวาเตะ (岩手県：Iwate ken) ที่จะมีของแทนค�ำขอบคุณเป็น
หอยเม่น (うに：Uni) ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่น และเป็นสินค้า
ประจ�ำท้องถิน่ ทีผ่ ลิตในท้องถิน่ อีกด้วย โดยจะให้ของแทนค�ำขอบคุณ
เป็นหอยเม่น 100 กรัม แก่ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่ท้องถิ่น 10,000 เยน
ขึ้นไป

เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่หอยเม่นในท้องถิ่นนี้ ออกดอกออกผลนั่นเอง
ดังนั้น เวลาเลือกบริจาค ถ้าหวังผลส่วนหนึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของ
ท้องถิ่นที่เป็นผลิตผลทางเกษตรกรรมก็ต้องดูเวลาออกดอกออกผล
ของท้องทีน่ นั้ ให้ดี จะได้บริจาค และได้ของแทนค�ำขอบคุณทีเ่ ราสนใจ

รูปประกอบ การอธิบายการจ่ายภาษีเพื่อท้องถิ่น และประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้
จากเว็บไซต์ Furusato-tax https://www.furusato-tax.jp/about.html

ท้ายทีส่ ดุ นี้ สรุปสิง่ ทีผ่ บู้ ริจาค(寄付者：Kifusha) และท้องถิน่
จะได้รับ จากรูปประกอบการอธิบายการจ่าย ได้อธิบายว่า การจ่าย
ภาษีเพื่อท้องถิ่น หรือบริจาคเงินเพื่อท้องถิ่นนั้น ผู้บริจาคจะได้ผล
ตอบแทนจากการคืนภาษี, ได้สนับสนุนช่วยเหลือท้องถิ่น (ふるさと
に貢献：Furusato ni kouken) และแถมได้รับของแทนค�ำขอบคุณ
(お礼の品がもらえる：Orei no shina ga moraeru) ส่วนทางฝั่ง

รูปประกอบ ของแทนค�ำขอบคุณจากท้องถิ่น เมืองโอฟูนาโตะ จังหวัดอิวาเตะ จากเว็บไซต์ www.furusato-tax.jp

และเมื่อเราได้จ่ายเงินบริจาคแล้ว ทางท้องถิ่นที่เราเลือก
บริจาคจะส่งใบอนุโมทนา....อืม...เรียกซะน่ากราบไหว้ ..หรือก็คือ
ใบยืนยันรับเงินบริจาค (寄附金受領証明書：Kifukin jyuryou shoumeisho) ยืนยันว่าเราได้บริจาคเงินให้กบั ท้องถิน่ นัน้ ๆ เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว ส่วนของแทนค�ำขอบคุณนัน้ จะส่งตามมาทีหลัง และจะมีสนิ ค้า
บางชนิดทีจ่ ะส่งให้แก่ผบู้ ริจาคเงินในเวลาทีก่ ำ� หนดเอาไว้ เช่น ในกรณี
ของหอยเม่น หรืออุนิ ของเมืองโอฟูนาโตะ จังหวัดอิวาเตะ จะพร้อม
ส่งให้แก่ผู้บริจาคระหว่างช่วงเวลา 15 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม
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ท้องถิ่นที่เราบริจาคเงินไปให้นั้นก็จะได้ผลในด้าน การฟื้นฟูท้องถิ่น
ให้กลับมามั่งคั่ง (地域活性化：Chiiki kasseika), ช่วยแก้ปัญหาของ
ท้องถิน่ (地域の課題解決：chiiki no kadai kaiketsu), และได้เพิม่ ราย
ได้ให้กบั รัฐ (歳入増加：Sainyuu zouka) จากเงินบริจาคทีเ่ ราบริจาค
ไป ถือว่าการลดหย่อนภาษีรายได้จากวิธีการนี้ เป็นการขอคืนภาษีที่
เราได้จ่ายไปคืนมา และให้คืนประโยชน์กลับสู่แผ่นดินได้โดยตรง
อย่างแท้จริง TPA
news

